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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ซดั รัฐบาลสอบตกการบริหารภาวะวิกฤต นายกฯ ต้อง

รับผิดชอบ 
4 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" จอ้งฟันใช้งบกู้เงิน – ส่อไม่โปร่งใส 6 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'รองโฆษก พปชร.' ตอก 'ปิยบุตร' หยุดเพ้อย้อนยุคการเมืองปลุกระดม

เปลี่ยนแปลง 
7 

4 สยามรัฐออนไลน์ รองโฆษก พปชร. ตอก "ปิยบุตร" หมดยุคปลุกระดม ช้ียุค 
New Normal ปชช.ตัดสินเองได้ 

8 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ "ทิพานัน" สับแหลกกลุ่มก้าวหน้าเพ้อเจ้อ จวก "ธนาธร" กลืนนํ้าลาย
ตัวเอง 

10 

6 ข่าวสดออนไลน์ คณะก้าวหน้า เผยยอดระดมทุน 7 ล้าน ขอโทษช่วยได้แค่น้ีไม่ได้เป็น
รัฐบาล 

12 

7 ข่าวสดออนไลน์ พปชร. ตอก "คณะก้าวหน้า-ธนาธร" แจกเงินช่วย 3 พัน กลืนนํ้าลาย
ตัวเอง! 

14 

8 ผู้จัดการออนไลน์ โหนวิกฤต! ดร.นิว จวกเละ “ธนาธร” ได้กระแสจัง ตังค์อยู่ครบ 
พปชร. แฉกลนืนํ้าลายตัวเอง “เสี่ยโป้” ฉีกหน้าเหวอะ 

16 

9 เนช่ันสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

"สารวัตรต๊อก" แจงเป็น "ส.ส.พปชร." ไม่ใช่ "ส.ว." 19 

10 ไทยรัฐออนไลน์ "การุณ" เศร้าใจ อัด รัฐบาลใจแคบ เมิน ข้อเสนอ เปิดสภาสมัย
วิสามัญ 

20 

11 มติชนออนไลน์ อดีต ส.ว. ช้ี ส.ว. ยุคน้ียุ่งพรรคการเมือง ไม่ผิดปกติอะไร เหตุเป็น 
พวกเดียวกับรัฐประหาร 

21 

12 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“บ๊ิกตู่” สอบผ่านโพลรัฐบาล 84.2% มั่นใจผู้นําฝ่าวิกฤต 22 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ พปชร. ไม่จบ! เดินเกมส์ไล ่'อุตตม' เปิดแผน 3 กดกันอีกครั้งเร็วๆน้ี 24 
14 แนวหน้าออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ จี ้‘กรมการปกครอง’ เชือด ‘ทอน’ คณะก้าวหน้าจัด

เรี่ยไรขออนุญาตหรือไม่ 
25 
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รวมขาว กกต.      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
15 คมชัดลึกออนไลน์ ศรีสุวรรณจี้กรมการปกครองตรวจสอบคณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรระดม

ทุนขออนุญาตหรือไม่ 
26 

16 เนช่ันสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

"ส.ว." แนะ "รฐับาล" ดึง5งานปฏิรูปปท.หัวจักรลากจูงแผนอ่ืนๆ ให้
สําเร็จ 

27 

 
 

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ ว่าด้วยการแจกแหลกและเกทับ-บลัฟแหลก 28 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ MAYDAY เวอร์ช่ัน "อ่ึงอ่างกับวัว" 30 
3 ข่าวสดออนไลน์ อะไรๆก็การเมอืงคนหิวโหย-คนตาย 34 
4 ผู้จัดการออนไลน์ รมว.คนไหน? ที่ “ลุงตู่” ว้ากไม่ต้องมาเดินตามแล้ว เบ้ืองหลังโบแดง 

จม.นายกฯ ถึงเจ้าสัว **“ธนาธร” แอนด์เดอะแก๊ง แจกเงินทั้งทียังติด
สัญลักษณ์ “2475” ฝักใฝ่แต่ทําลายล้างการเมือง 

36 

5 เนช่ันสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

“โควิด” เสี่ยงปะทุรอบ 2 ช้ีชะตา ‘รัฐบาล’ อยู่หรือไป? 39 

6 มติชนออนไลน์ วิเคราะห์ : ศึกใน พปชร. ปะทุ การเมือง ฝุ่นตลบ กลางสมรภูมิ ‘โควิด’ 41 
7 ผู้จัดการออนไลน์ ธนาธรเทียบไม่ติดแม่สมพร แจกจริงไม่ต้องพิสูจน์ความจน !? 43 
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3 พฤษภาคม 2563 - 13:56 น.  
"เสรีพิศุทธ์" ซัด รัฐบาลสอบตกการบริหารภาวะวิกฤต นายกฯต้องรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
เสรีพิศุทธ์" ซัด รัฐบาลสอบตกการบริหารภาวะวิกฤต นายกฯต้องรับผิดชอบ เผย ขอตรวจสอบการทํางานของ
รัฐบาลเเบบไม่เห็นเเก่หน้าใคร "ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก" 
         วันน้ี (3 พฤษภาคม 2563) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวม
ไทย เปิดเผยว่า ต้ังแต่ตนรับตําแหน่ง ส.ส. เงินเดือนที่เข้าบัญชี ไม่เคยเบิกใช้แม้แต่บาทเดียว ประชาชนเลือกตนเข้ามา
ทํางาน เงินเดือนที่ได้ต้ังใจว่าจะนํามาใช้กลับคืนให้ประชาชน และวันน้ีถึงเวลาที่จะให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากภาวะเศรษฐกิจสืบเน่ืองจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 รวมแล้วล้านกว่าบาท แม้ว่าจะไม่มากพอที่จะช่วยทุกคนได้ แต่
ตนพร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแบบเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข เพ่ือให้คนที่เดือดร้อนทุเลาความทุกข์ไปบ้าง ตนเห็นใจ
ประชาชนทุกคน และทุกอาชีพ เมื่อตนอาสามาทําหน้าที่ส.ส.ที่มีเงินเดือนจากภาษีประชาชน จึงไม่ขอใช้สิทธิตรงน้ัน 
และขอนําสิทธิน้ันมามอบคืนประชาชนในวันน้ี 
          ทั้งน้ี การบริหารจัดการของรัฐบาลในด้านการเยียวยา และฟ้ืนฟูประเทศ โดยรัฐบาลออกกฎหมาย 3 
ฉบับ กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท รวมทั้งหน่วยราชการยังปรับลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นลงมาเพ่ือมาใช้ในภาวะแบบน้ี 
พบว่า ยังมีช่องโหว่หลายอย่าง เช่น การคัดกรองคนที่เดือดร้อนแบบหละหลวมจนเกิดข่าวการฆ่าตัวตายเพราะ
เดือดร้อนไม่ได้รับการเยียวยา การส่อทุจริตของหน่วยราชการในการใช้งบเยียวยาแบบชักเปอร์เซ็นต์ค่าหัวคิว หรือต้ัง
ราคาจัดซื้อจัดจ้างทีแพงแบบไร้เหตุผล อีกทั้งบางหน่วยราชการยังไม่ยอมปรับลดงบประมาณ และยังลงทุนกับสิ่งที่
ประชาชนคาใจหลายเรื่อง 
          พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ตนจะดําเนินการสอบสวนทั้งในฐานะส.ส.เเละประธานกมธ.ปปช.สภาผู้เเท
นราษฎร หากผู้ใดมีข้อมูลขอให้ส่งมาให้ตนเพ่ือดําเนินการ เพราะกรณีน้ีถือว่ารัฐบาลสอบตกในการบริหารภาวะวิกฤต 
หัวหน้ารัฐบาลต้องรับผิดชอบ เพราะข่าวที่ปรากฏหลายวันมาน้ีไม่เห็นหัวหน้ารัฐบาลเเละรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ออกมา
เเสดงบทบาทใดๆที่สื่อให้เห็นถึงการขอโทษประชาชนเเละพิจารณาตัวเอง หากเหตุเเบบน้ีเกิดขึ้นในต่างประเทศ ผู้นํา
รัฐบาลจะเเสดงสปิริตทันที เเต่รัฐบาลชุดน้ีไม่มีสํานึกตรงน้ัน ดังน้ันตนจะทําหน้าที่เเทนประชาชน ตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐบาลเเบบไม่เห็นเเก่หน้าใคร ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก เพ่ือจัดการความผิดพลาดของรัฐบาลเเละสมควร
ลงโทษในกรณีที่ปรากฏความผิด 
          “ขอฝากสังคมว่า เมื่อเป็นเเบบน้ีจะปล่อยให้รัฐบาลน้ีทํางานอีกหรือ เพราะความหละหลวมหลายอย่างที่
เกิดขึ้นเเละส่อเค้าทุจริต หน้ากากอนามัยขาดตลาดเเละมีราคาเเพง โดยยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยว่าไอ้โม่งป่ันราคาคือ
ใคร การให้อบจ.บางเเห่งจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยช่วยเหลือชาวบ้าน การปล่อยให้คนเดือดร้อนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีกิน 
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เน่ืองจากมาตรการล็อกดาว์น หรือออกมาประท้วงเรียกร้องการเยียวยาทั้งที่ตัวเองมีสิทธิเเต่ระบบAIของรัฐบาลกลับมั่ว
มาก  ไม่รู้ว่าทําไมหัวหน้ารัฐบาลยังไม่สํานึกทั้งๆที่ข่าวคราวเหล่าน้ีมันใหญ่มาก เเบบนี้เเปลว่าหัวหน้ารัฐบาลไม่เเคร์
ชาวบ้านเลยหรือ จ้องจะอยู่ในอํานาจต่อเท่านั้นหรือ ดังน้ันผมจะใช้ช่องทางต่างๆที่มีอยู่ตรวจสอบหัวหน้ารัฐบาลทุก
กรณีในการใช้งบมหาศาลคร้ังน้ีเเละส่อเเววทุจริตสูง  รวมท้ังยังมีข่าวเเย่งเก้าอ้ีกันเองของคนในพรรคเเกนนํารัฐบาล 
ทั้งๆที่ชาวบ้านเเทบไม่มีกิน คนที่หวังอํานาจในวันน้ีเพ่ืออยู่สืบต่ออํานาจของตัวเองต่อไปน้ัน ผมคิดว่าคนเเบบน้ีสังคม
ไม่ควรให้พ้ืนที่อีกต่อไป” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/429610?adz= 
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 อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.24 น.                      
"เสรีพิศุทธ์"จ้องฟันใช้งบกู้เงิน – ส่อไม่โปร่งใส 
 
             
 
 
 
 
 
 ประธาน กมธ.ป.ป.ช. สภาฯ เตรียมฟันใช้งบกู้เงินส่อไม่โปร่งใส ซัด "นายกฯ"สอบตกบริหารงานไม่ผ่าน 
ควักเงินเดือนส.ส.กว่าล้านช่วยชาวบ้าน ขนลูกพรรค ลงพ้ืนที่แจกของยังชีพ -แมส หน้าวัดระฆัง เลี้ยงก๋วยเต๋ียว ชุมชน
ก่ิงแก้ว  จ.สมุทรปราการ                     
             เมื่อวันที่3พ.ค.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมส.ส.พรรค ลงพ้ืนที่แจกของ
ยังชีพและแมส บริเวณหน้าวัดระฆัง ฝั่งธนบุรี กทม.ให้ประชาชน 300คน และต่อมาเลี้ยงก๋วยเต๋ียว ชุมชนก่ิงแก้ว จ.
สมุทรปราการ 500คน 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เปิดเผยว่า ต้ังแต่รับตําแหน่ง ส.ส. เงินเดือนที่เข้าบัญชี ไม่เคยเบิกใช้แม้แต่บาทเดียว 
ประชาชนเลือกตนเข้ามาทํางาน เงินเดือนที่ได้ต้ังใจว่า จะนํามาใช้กลับคืนให้ประชาชน และวันน้ีถึงเวลาที่จะให้
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจสืบเน่ืองจากวิกฤตไวรัสโควิด-19น้ี รวมแล้วล้านกว่าบาท แม้ว่าจะ
ไม่มากพอที่จะช่วยทุกคนได้ แต่ตนก็พร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเเบบเฉล่ียทุกข์ เฉลี่ยสุข เมื่อตนอาสามาทํา
หน้าที่ส.ส.ที่มีเงินเดือนจากภาษีประชาชน ตนไม่ขอใช้สิทธิตรงนั้น เเละขอนําสิทธิน้ันมามอบคืนประชาชน  รวมทั้งจะ
นําปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนไปดําเนินการต่อเพ่ือให้ภาวะวิกฤตคลายตัวโดยเร็วที่สุด 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  กล่าวว่า การบริหารจัดการของรัฐบาลในด้านการเยียวยาเเละฟ้ืนฟูประเทศโดย
รัฐบาลออกกฎหมาย พ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับ จํานวน  1.9ล้านล้านบาท รวมทั้งหน่วยราชการยังปรับลดงบประมาณที่ไม่
จําเป็นลงมาเพ่ือมาใช้ในภาวะเเบบนี้ พบว่ายังมีช่องโหว่หลายอย่าง เช่น การส่อทุจริตของหน่วยราชการในการใช้งบ
เยียวยาเเบบชักเปอร์เซ็นต์  ค่าหัวคิวหรือต้ังราคาจัดซื้อจัดจ้างที่เเพงเเบบไร้เหตุผล อีกทั้งบางหน่วยราชการยังไม่ยอม
ปรับลดงบประมาณเเละยังลงทุนกับสิ่งที่ประชาชนคาใจหลายเรื่อง  ดังน้ันตนจะดําเนินการสอบสวนทั้งในฐานะส.ส.
เเละประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) หาก
ผู้ใดมีข้อมูลขอให้ส่งมาให้ตนเพ่ือดําเนินการ 
 “ข่าวที่ออกมามากมายในช่วงน้ีผมถือว่ารัฐบาลสอบตกในการบริหารภาวะวิกฤตหัวหน้ารัฐบาลต้อง
รับผิดชอบ ซึ่งผมจะใช้ช่องทางต่างๆที่มีอยู่ตรวจสอบหัวหน้ารัฐบาลทุกกรณี ในการใช้งบมหาศาลคร้ังน้ีเเละส่อเเวว
ทุจริตสูง รวมท้ังยังมีข่าวเเย่งเก้าอ้ีกันเองของคนในพรรคเเกนนํารัฐบาล ทั้งๆที่ชาวบ้านเเทบไม่มีกิน คนที่หวังอํานาจ
ในวันน้ีเพ่ืออยู่สืบต่ออํานาจของตัวเองต่อไปน้ัน คนเเบบน้ีสังคมไม่ควรให้พ้ืนที่อีกต่อไป “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/772497 
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03 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:11 น.       
'รองโฆษกพปชร.'ตอก'ปิยบุตร'หยุดเพ้อย้อนยุคการเมืองปลุกระดมเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 3 พ.ค.63-น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงกรณีนายปิยบุตร แสง
กนกกุล แกนนําคณะก้าวหน้า ออกมาปลุกให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลว่า นายปิยบุตรยังคงเป็น
นักฉกฉวยโอกาสในวิกฤติ ด้วยการแสดงความเห็นในลักษณะของการสร้างเง่ือนไขให้เกิดความขัดแย้งเพราะทนไม่ได้ที่
เห็นผลงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและเป็นที่ช่ืน
ชมของต่างชาติ รวมถึงเป็นประเทศที่มีมาตรการด้านสุขภาพที่ดีที่ทําให้นายปิยบุตรสามารถอยู่แล้วปลอดภัย ไม่ติดเช้ือ 
นายปิยบุตรเองก็ทราบดีว่ามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ  แม้แต่ในประเทศโลกประชาธิปไตยอย่าง
ฝรั่งเศสที่นายปิยบุตรมักพร่ําพูดถึงตลอดเวลาน้ันก็ยังประกาศล็อกดาวน์ประเทศ ประชาชนยังจําเป็นต้องเสียสละ
เสรีภาพ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับที่รุนแรง ในขณะที่ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศท่ีมีผู้ติดเช้ือและเสียชีวิต
จากโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก หากนายปิยบุตรมีจิตสํานึกเพ่ือประเทศชาติและส่วนรวมสักนิด จะไม่นําความ
คับแค้นทางการเมืองส่วนตัว มาหาช่องเพ่ือช้ีนําประชาชน นําสุขภาพของประชาชนมาเสี่ยงเพ่ือให้กลุ่มของตัวเองได้
ประโยชน์ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการช่วงชิงอํานาจในเวลาที่หน้าสิ่วหน้าขวานเช่นน้ี 
 “นายปิยบุตรนั่งวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนหอคอย ไม่ได้ลงไปสัมผัสกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ได้ไปรับฟัง
ปัญหาที่แท้จริงของประชานเหมือนกับที่ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ลงไปดูแลใกล้ชิดในพ้ืนที่ เปิดแอร์ อยู่บ้าน 
ใช้เน็ตอ่านแต่ความเห็นทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มสนับสนุนของตนเอง จึงมโนเอาว่าน่าจะเป็นอย่างน้ัน เป็นอย่างน้ี 
เพ่ือให้เข้าเง่ือนไขของตนเองเพราะยังไม่หยุดเพ้อเจ้อถึงแนวทางการปฏิวัติฝรั่งเศส” 
 น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นายปิยบุตรควรต่ืนเสียทีว่าโลกยุคโควิด-19 มันเปล่ียนแปลงไปแล้ว การเมืองก็
ควรจะมีการเปล่ียนแปลงไปด้วย เป็น New Normal การเมืองวิถีใหม่ ที่สร้างสรรค์ ในการช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติ ไม่แบ่ง
ฝัก แบ่งฝ่าย ไม่จ้องทําลาย หากนายปิยบุตรมัวแต่อยู่ในห้องแอร์ กลัวการติดเช้ือโรคจึงไม่ออกไปพบปะ รับฟัง ให้
ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ก็ควรอยู่บ้านเพ่ือลดการแพร่เช้ือโรคและควรใช้เวลาหมั่นดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพใจของตนเองและผู้ใกล้ชิดให้ปลอดภัย และหมั่นทํากิจกรรมเพ่ือบํารุงสมองและความจําของตนเองและนาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจด้วยเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นการกลืนนํ้าลายตัวเอง ทําทุกอย่างที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืน 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/64945 
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3 พฤษภาคม 2563 15:40 น.  
รองโฆษก พปชร. ตอก "ปิยบุตร" หมดยุคปลุกระดม ชี้ยุค New Normal ปชช.ตัดสินเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองโฆษก พปชร. ชี้ยุค New Normal ประชาชนตัดสินเองได้ ตอก “ปิยบุตร” หยุดเพ้อย้อนยุคการเมืองปลุก
ระดมการเปลี่ยนแปลง ย้อนถาม “ธนาธร”กลืนน้ําลาย วิจารณ์รัฐแจกเงินสุดท้ายทําเอง วอนพ่อฟ้าลงพื้นที่
ช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อน ชาวบ้านถามหาเคยลงคะแนนให้ไม่เจอหน้าเลย  
 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-
ธนบุรี กล่าวถึงกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนําคณะก้าวหน้า ออกมาปลุกให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลว่า นายปิยบุตรยังคงเป็นนักฉกฉวยโอกาสในวิกฤติ ด้วยการแสดงความเห็นในลักษณะของการ
สร้างเง่ือนไขให้เกิดความขัดแย้งเพราะทนไม่ได้ที่เห็นผลงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของ
รัฐบาลเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและเป็นที่ช่ืนชมของต่างชาติ รวมถึงเป็นประเทศที่มีมาตรการด้านสุขภาพท่ีดีที่ทํา
ให้นายปิยบุตรสามารถอยู่แล้วปลอดภัย ไม่ติดเช้ือ นายปิยบุตรเองก็ทราบดีว่ามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ต่างๆ แม้แต่ในประเทศโลกประชาธิปไตยอย่างฝร่ังเศสที่นายปิยบุตรมักพร่ําพูดถึงตลอดเวลาน้ันก็ยังประกาศล็อก
ดาวน์ประเทศ ประชาชนยังจําเป็นต้องเสียสละเสรีภาพ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับที่รุนแรง ในขณะท่ี
ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเช้ือและเสียชีวิตจากโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก หากนายปิยบุตรมีจิตสํานึก
เพ่ือประเทศชาติและส่วนรวมสักนิด จะไม่นําความคับแค้นทางการเมืองส่วนตัว มาหาช่องเพ่ือช้ีนําประชาชน นํา
สุขภาพของประชาชนมาเส่ียงเพื่อให้กลุ่มของตัวเองได้ประโยชน์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการช่วงชิงอํานาจในเวลาที่หน้า
สิ่วหน้าขวานเช่นน้ี 
 “นายปิยบุตรน่ังวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนหอคอย ไม่ได้ลงไปสัมผัสกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ได้ไปรับฟัง
ปัญหาที่แท้จริงของประชานเหมือนกับที่ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ลงไปดูแลใกล้ชิดในพ้ืนที่ เปิดแอร์ อยู่บ้าน 
ใช้เน็ตอ่านแต่ความเห็นทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มสนับสนุนของตนเอง จึงมโนเอาว่าน่าจะเป็นอย่างน้ัน เป็นอย่างน้ี 
เพ่ือให้เข้าเง่ือนไขของตนเองเพราะยังไม่หยุดเพ้อเจ้อถึงแนวทางการปฏิวัติฝรั่งเศส”น.ส.ทิพานัน กล่าว 
 น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นายปิยบุตรควรต่ืนเสียที ว่าโลกยุคโควิด-19 มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว การเมืองก็
ควรจะมีการเปล่ียนแปลงไปด้วย เป็น New Normal การเมืองวิถีใหม่ ที่สร้างสรรค์ ในการช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติ ไม่แบ่ง
ฝัก แบ่งฝ่าย ไม่จ้องทําลาย หากนายปิยบุตรมัวแต่อยู่ในห้องแอร์ กลัวการติดเช้ือโรคจึงไม่ออกไปพบปะ รับฟัง ให้
ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ก็ควรอยู่บ้านเพ่ือลดการแพร่เช้ือโรคและควรใช้เวลาหมั่นดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพใจของตนเองและผู้ใกล้ชิดให้ปลอดภัย และหมั่นทํากิจกรรมเพ่ือบํารุงสมองและความจําของตนเองและ 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจด้วยเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นการกลืนนํ้าลายตัวเอง ทําทุกอย่างที่เคยวิพากษ์วิจารณ์
ผู้อ่ืน 
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 รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ยังกล่าวถึงกรณีคณะก้าวหน้าโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําจัด
คอนเสิร์ตระดมทุนเพ่ือนําเงินมาบริจาคให้กับประชาชนรายละ 3,000 บาทว่า เรื่องน้ีทําให้สังคมมองเห็นว่าสิ่งที่นาย
ธนาธรทําน้ันมักเป็นสิ่งที่เคยวิจารณ์ผู้อ่ืนว่าทําไม่ดีมาก่อน แต่สุดท้ายนายธนาธรกลับลอกเลียนวิธีการและทําแบบน้ัน
เสียเองและนายธนาธรยังเอาหน้าโดยไม่ลงทุนเพราะแจกเงินเฉพาะที่ตนเองได้รับบริจาคมาเท่าน้ัน ไม่ปรากฏยอด
บริจาคจากนายธนาธรแม้แต่เพียงบาทเดียว นายธนาธรกําลังกลืนนํ้าลายตัวเอง จําสิ่งที่ตนเองวิจารณ์ไม่ได้เลย ทําทุก
อย่างตามท่ีเคยได้วิจารณ์ผู้อ่ืนไว้  
 “นายธนาธร วิจารณ์รัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทางการเงินบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน
ว่าเป็นรัฐบาลขอทาน แต่สุดท้ายนายธนาธรก็ทําการเรี่ยไรเงินเสียเอง นายธนาธร เคยวิจารณ์ว่ารัฐบาลแจกเงินเพ่ือ
เยียวยาความทุกข์ร้อนเป็นสิ่งไม่ดี ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่สุดท้ายนายธนาธรก็แจกเงินเสียเองเพ่ือเพ่ิมยอดผู้ชม
คอนเสิร์ตที่มีเพียงประมาณห้าพันคนในวันแรก นายธนาธรวิจารณ์ว่าการลงทะเบียนรับสิทธ์ิของรัฐบาลเป็นการกีดก้ัน
ผู้ที่ไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต แต่สุดท้ายนายธนาธร กลับกีดก้ันและสร้างความเหลื่อมล้ําเสียเอง แจกเงินเฉพาะผู้ที่เข้าถึงเฟ
ซบุ๊กเพจคณะก้าวหน้า นายธนาธรวิจารณ์ว่ารัฐบาลช่วยเหลือประชาชนไม่ทั่วถึง แต่สุดท้ายนายธนาธร ก็แจกเงินไม่
ทั่วถึงเช่นกันเพราะวันแรกแจกเพียง 351 คนและเมื่อวานน้ี (2 พ.ค.63) ก็มีคนหลักล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือจากนายธนาธร นอกจากน้ีระบบคัดกรองผู้ได้รับการช่วยเหลือจากนายธนาธรก็อาจไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ความเท่าเทียม ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือ จะได้เฉพาะผู้ที่มีความว่องไว ลงทะเบียนก่อน เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต และติดตามเฟซบุ๊ก กีดกันโอกาสผู้สูงอายุ คนรากหญ้า คนทํางานที่ไม่สามารถเข้าถึงเฟซบุ๊กในเวลาน้ัน
เพราะต้องทํางาน ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้”รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/152363 
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อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.44 น.                      
"ทิพานัน"สับแหลกกลุ่มก้าวหน้าเพ้อเจ้อ จวก"ธนาธร"กลืนน้ําลายตัวเอง 
 
  
 
 
 
 
 
 
"รองโฆษก พปชร." ซัด "ปิยบุตร"หยุดย้อนยุคการเมืองปลุกระดมเปลี่ยนแปลง ตอก "ธนาธร"กลืนน้ําลาย 
วิจารณ์รัฐแจกเงินสุดท้ายทําเอง!!                      
            เมื่อวันที่ 3 พ.ค. น.ส.ทิพานัน  ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีนายปิยบุตร 
แสงกนกกุล แกนนําคณะก้าวหน้า ออกมาปลุกให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลว่า นายปิยบุตรยังคง
เป็นนักฉกฉวยโอกาสในวิกฤติ ด้วยการแสดงความเห็นในลักษณะของการสร้างเง่ือนไขให้เกิดความขัดแย้งเพราะทน
ไม่ได้ที่เห็นผลงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและ
เป็นที่ช่ืนชมของต่างชาติ รวมถึงเป็นประเทศที่มีมาตรการด้านสุขภาพที่ดีที่ทําให้นายปิยบุตร สามารถอยู่แล้วปลอดภัย 
ไม่ติดเช้ือ  หากนายปิยบุตรมีจิตสํานึกเพ่ือประเทศชาติและส่วนรวมสักนิด จะไม่นําความคับแค้นทางการเมืองส่วนตัว 
มาหาช่องเพ่ือช้ีนําประชาชน นําสุขภาพของประชาชนมาเสี่ยงเพ่ือให้กลุ่มของตัวเองได้ประโยชน์ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การช่วงชิงอํานาจในเวลาที่หน้าสิ่วหน้าขวานเช่นน้ี 
  “นายปิยบุตรน่ังวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนหอคอย ไม่ได้ลงไปสัมผัสกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ได้ไปรับฟัง
ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนเหมือนกับที่ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ลงไปดูแลใกล้ชิดในพ้ืนที่ เปิดแอร์ อยู่บ้าน 
ใช้เน็ตอ่านแต่ความเห็นทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มสนับสนุนของตนเอง จึงมโนเอาว่าน่าจะเป็นอย่างน้ัน เป็นอย่างน้ี 
เพ่ือให้เข้าเง่ือนไขของตนเองเพราะยังไม่หยุดเพ้อเจ้อถึงแนวทางการปฏิวัติฝรั่งเศส” น.ส.ทิพานัน กล่าว 
น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นายปิยบุตรควรต่ืนเสียที ว่าโลกยุคโควิด-19 มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว การเมืองก็ควรจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย เป็น New Normal การเมืองวิถีใหม่ ที่สร้างสรรค์ ในการช่วยกันฝ่าฟันวิกฤติ ไม่แบ่งฝัก แบ่งฝ่าย 
ไม่จ้องทําลาย หากนายปิยบุตรมัวแต่อยู่ในห้องแอร์ กลัวการติดเช้ือโรคจึงไม่ออกไปพบปะ รับฟัง ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในชุมชน ก็ควรอยู่บ้านเพ่ือลดการแพร่เช้ือโรคและควรใช้เวลาหม่ันดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของ
ตนเองและผู้ใกล้ชิดให้ปลอดภัย และหมั่นทํากิจกรรมเพ่ือบํารุงสมองและความจําของตนเองและนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจด้วยเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นการกลืนนํ้าลายตัวเอง ทําทุกอย่างที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืน 
 รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ  กล่าวถึงกรณีคณะก้าวหน้าโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําจัด
คอนเสิร์ตระดมทุนเพ่ือนําเงินมาบริจาคให้กับประชาชนรายละ 3,000 บาทน้ัน ทําให้สังคมมองเห็นว่าสิ่งที่นายธนาธร
ทําน้ันมักเป็นสิ่งที่เคยวิจารณ์ผู้อ่ืนว่าทําไม่ดีมาก่อน แต่สุดท้ายนายธนาธรกลับลอกเลียนวิธีการและทําแบบน้ันเสียเอง 
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และนายธนาธรยังเอาหน้าโดยไม่ลงทุนเพราะแจกเงินเฉพาะที่ตนเองได้รับบริจาคมาเท่าน้ัน  ไม่ปรากฏยอดบริจาคจาก
นายธนาธรแม้แต่เพียงบาทเดียว นายธนาธรกําลังกลืนนํ้าลายตัวเอง จําสิ่งที่ตนเองวิจารณ์ไม่ได้เลย ทําทุกอย่างตามที่
เคยได้วิจารณ์ผู้อ่ืนไว้ 
  รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวต่อว่า  ส่วนที่นายธนาธรวิจารณ์รัฐบาลท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ความสามารถทางการเงินบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนว่าเป็นรัฐบาลขอทาน แต่สุดท้ายนายธนาธรก็ทําการเร่ียไรเงิน
เสียเอง  นายธนาธรเคยวิจารณ์ว่ารัฐบาลแจกเงินเพ่ือเยียวยาความทุกข์ร้อนเป็นสิ่งไม่ดี ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่สุดท้าย
นายธนาธรก็แจกเงินเสียเองเพ่ือเพ่ิมยอดผู้ชมคอนเสิร์ตที่มีเพียงประมาณ 5 พันคนในวันแรก นายธนาธรวิจารณ์ว่าการ
ลงทะเบียนรับสิทธ์ิของรัฐบาลเป็นการกีดก้ันผู้ที่ไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต แต่สุดท้ายนายธนาธรกลับกีดก้ันและสร้างความ
เหลื่อมล้ําเสียเอง แจกเงินเฉพาะผู้ที่เข้าถึงเฟซบุ๊กเพจคณะก้าวหน้าเท่าน้ัน 
 “นายธนาธรวิจารณ์ว่ารัฐบาลช่วยเหลือประชาชนไม่ทั่วถึง แต่สุดท้ายนายธนาธรก็แจกเงินไม่ทั่วถึง
เช่นกันเพราะวันแรกแจกเพียง 351 คนและเมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมาก็มีคนหลักล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือจากนายธนาธร นอกจากน้ีระบบคัดกรองผู้ได้รับการช่วยเหลือจากนายธนาธรก็อาจไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ความเท่าเทียม ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือ จะได้เฉพาะผู้ที่มีความว่องไว ลงทะเบียนก่อน  เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต และติดตามเฟซบุ๊ก กีดกันโอกาสผู้สูงอายุ คนรากหญ้า คนทํางานที่ไม่สามารถเข้าถึงเฟซบุ๊กในเวลาน้ัน
เพราะต้องทํางาน ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้”รองโฆษก พปชร. กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/772473 
  



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  12 

 

 
 
 

3 พ.ค. 2563 - 17:52 น.  
คณะก้าวหน้า เผยยอดระดมทุน7ล้าน ขอโทษช่วยได้แค่นี้ไม่ได้เป็นรัฐบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 3 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ คณะก้าวหน้า ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตระดมทุนเพ่ือหาเงิน
บริจาคช่วยเหลือประชาชน โดยให้รายละ 3 พันบาทน้ัน ล่าสุดทางเพจ คณะก้าวหน้า - Progressive Movement ได้
เผยแพร่ความคืบหน้ากิจกรรมดังกล่าวระบุว่า 
 คณะก้าวหน้าและทีมงานผู้จัดงานคอนเสิร์ตออนไลน์ระดมทุน MAYDAY MAYDAY เราช่วยกัน ทุกๆ คน 
ขอขอบพระคุณพ่ีน้องประชาชนคนไทย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน รับชมคอนเสิร์ตออนไลน์ของเรา จนมียอดผู้ชมรวม ณ 
ขณะสิ้นสุดการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ กว่า 10 ล้านคน ล่าสุด ทีมงานกําลังดําเนินการโอนเงินให้กับผู้ขอรับสิทธ์ิ
ผ่านทางแฟนเพจคณะก้าวหน้าโดยเร็วที่สุด โดยขอแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าต่างๆ ดังน้ี 
 1.สรุปยอดเงินบริจาค ณ เวลา 14.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 7,282,897.34 บาท 
สามารถส่งต่อให้ผู้ขอรับสิทธ์ิเงินเราช่วยกัน คนละ 3,000 บาท เป็นจํานวน 2,427 คน 
 2.สรุปจํานวนผู้บริจาคท้ังสิ้น ต้ังแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม กว่า 22,000 รายการโอน โดยกว่า 90% ของ
ยอดโอน เป็นเงินหลัก 10-500 บาท หมายความว่าการระดมทุนครั้งน้ี เกือบทั้งหมดเป็นการร่วมแรงร่วมใจของ
ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีรายได้สูง และได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นกัน แต่ยังมีความต้ังใจที่จะส่งต่อความช่วยเหลือไป
ให้กับผู้ที่เดือดร้อนกว่า 
 3.ในจํานวนยอดบริจาคกว่า 7 ล้านบาท มจีํานวน 103,745 บาท ได้รับจากเพจ Many Cuts Art Space 
ซึ่งร่วมกับเพจคณะก้าวหน้า ขายผลงานศิลปะเพ่ือร่วมระดมทุนในโครงการน้ี เราขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่บริจาค
รายได้จากการจําหน่วยภาพวาด ต้ังแต่ 50-100% เข้าร่วมโครงการ และขอบคุณศิลปินทุกคนที่มาร่วมแสดงคอนเสิร์ต
กับเรา ใช้เสียงเพลงเยียวยาจิตใจ บรรเทาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนในยามนี้ ส่วนคณะก้าวหน้าเองก็ยินดีอย่างยิ่ง
ที่เราได้มีส่วนช่วยสนับสนุนศิลปินที่ขาดรายได้จากวิกฤตโควิด 
 4.ขณะนี้เรากําลังดําเนินการโอนเงินให้ตามรายช่ือของผู้ขอรับสิทธ์ิ ทีมงานจะส่งข้อความไปสอบถามเลข
บัญชีในช่องทางกล่องข้อความของท่าน เพ่ือโอนเงินให้โดยเร็วที่สุด โดยทีมงานจะสอบถามไปโดยใช้บัญชีของแฟนเพจ
คณะก้าวหน้า เพียงบัญชีเดียวเท่าน้ัน หากเป็นบัญชีอ่ืน ขอให้ท่านระมัดระวัง เพราะอาจเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีได้ 
 5.คณะก้าวหน้ามีความกังวลที่มีประชาชนจํานวนมาก เปิดเผยเลขบัญชีของตนเองในหน้าเพจ แม้
เราจะไม่ได้ร้องขอ แต่ไม่สามารถลบหรือซ่อนข้อความเหล่านั้นได้ เนื่องจากเกรงจะเกิดข้อครหาเรื่องความไม่
โปร่งใส หรือเกิดความเข้าใจผิดว่ามีผู้ถูกตัดสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรม 
 อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยเลขบัญชีส่วนบุคคลในที่สาธารณะ เป็นอันตรายต่อตัวเจ้าของบัญชี เราจึง
จะขอลบโพสต์การขอรับสิทธิ์ รวมถึงโพสต์อ่ืนๆ ที่มีผู้เข้ามาเปิดเผยเลขบัญชีเป็นจํานวนมาก เพื่อปกป้องความ
เป็นส่วนตัวของทุกท่าน 
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 6.เน่ืองจากผู้ที่ขอรับสิทธ์ิมีจํานวนหลักล้านคน เราขอแสดงความเสียใจที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ครบถ้วน เน่ืองจากคณะก้าวหน้าไม่ได้เป็นรัฐบาล ไม่มีอํานาจจัดสรรเงินภาษีของ
ประชาชนหรืองบประมาณประเทศ เราทําได้เพียงเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเงินบริจาคและส่งต่อให้ผู้ประชาชน
ด้วยกันเท่าน้ัน 
 สําหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเราช่วยกัน จํานวน 3,000 บาท คณะก้าวหน้าขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าทํา
โครงการอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป โดยเราจะนํายอดเงินที่บริจาคเข้ามาหลังเวลา 
14.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคมน้ี ไปริเริ่มทําโครงการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้ได้กว้างขวางครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ และจะประกาศรายละเอียดของโครงการต่อไปในอนาคตอันใกล้ 
 สุดท้ายน้ี คณะก้าวหน้าขอขอบคุณอีกครั้งในนํ้าใจของพ่ีน้องคนไทย ที่ทําให้มีคนหลายพันคนได้รับเงิน
เยียวยา เพ่ือประคับประคองชีวิตของตนเองต่อไปในห้วงเวลาแห่งความยากลําบากน้ี 
 กิจกรรม MAYDAY MAYDAY เราช่วยกัน เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ส่งมอบความสุขจากเสียงเพลงของเหล่า
ศิลปินไปเยียวยาจิตใจผู้ฟัง ส่งต่อเงินจากพ่ีน้องประชาชนไปถึงมือผู้เดือดร้อน เป็นความช่วยเหลือจากประชาชนสู่
ประชาชนด้วยกัน 
 แต่สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดกับประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา ก็คือรัฐบาลที่ดูแลโอบอุ้มประชาชน
อย่างกว้างขวางครอบคลุม เท่าเทียมเป็นธรรม และต้ังอยู่บนผลประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4062369 
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3 พ.ค. 2563 - 14:59 น.  
พปชร.ตอก "คณะก้าวหน้า-ธนาธร" แจกเงินช่วย 3 พัน กลืนน้ําลายตัวเอง!  
 
 
 
 
 
 
รองโฆษก พปชร. ซัด “ปิยบุตร” หยุดย้อนยุคการเมืองปลุกระดมเปลี่ยนแปลง ตอก "ธนาธร" กลืนน้ําลาย เคย
วิจารณ์รัฐบาลแจกเงิน สุดท้ายทําเอง 
 เมื่อวันที่3 พ.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึง กรณีที่ นายปิย
บุตร แสงกนกกุล แกนนําคณะก้าวหน้า ออกมาปลุกให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ว่า นายปิย
บุตรยังเป็นนักฉกฉวยโอกาสในวิกฤต 
 แสดงความเห็นในลักษณะสร้างเง่ือนไขให้เกิดความขัดแย้ง เพราะทนไม่ได้ที่เห็นผลงานในการควบคุม
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและเป็นที่ช่ืนชมของต่างชาติ รวมถึง
เป็นประเทศท่ีมีมาตรการด้านสุขภาพที่ดีที่ทําให้นายปิยบุตรสามารถอยู่แล้วปลอดภัย ไม่ติดเช้ือ นายปิยบุตร ทราบดี
ว่ามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ แม้แต่ในประเทศโลกประชาธิปไตยอย่างฝร่ังเศสที่ 
 นายปิยบุตร พร่ําพูดถึงตลอดเวลามีผู้ติดเช้ือเป็นลําดับ 5 ของโลก ยังประกาศล็อกดาวน์ประเทศ 
ประชาชนจําเป็นต้องเสียสละเสรีภาพ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับที่รุนแรง หากนายปิยบุตรมีจิตสํานึกเพ่ือ
ประเทศชาติและส่วนรวมสักนิด จะไม่นําความคับแค้นทางการเมืองส่วนตัว มาหาช่องเพ่ือช้ีนําประชาชน นําสุขภาพ
ของประชาชนมาเสี่ยงเพ่ือให้กลุ่มของตัวเองได้ประโยชน์ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการช่วงชิงอํานาจในเวลาที่หน้าสิ่วหน้า
ขวานเช่นน้ี 
 “นายปิยบุตร น่ังวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนหอคอย ไม่ได้ลงไปสัมผัสกับประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ได้ไปรับฟัง
ปัญหาที่แท้จริงของประชานเหมือนกับที่ส.ส.ของพรรคพปชร.ลงไปดูแลใกล้ชิดในพ้ืนที่ เปิดแอร์ อยู่บ้าน ใช้เน็ตอ่านแต่
ความเห็นทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มสนับสนุนของตนเอง จึงมโนเอาว่าน่าจะเป็นอย่างน้ัน เป็นอย่างน้ี เพ่ือให้เข้า
เง่ือนไขของตนเองเพราะยังไม่หยุดเพ้อเจ้อถึงแนวทางการปฏิวัติฝรั่งเศส” น.ส.ทิพานัน กล่าว 
 น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นายปิยบุตรควรต่ืนเสียที ว่าโลกยุคโควิด-19 มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว การเมืองก็
ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย เป็นชีวิตวิถีใหม่ New Normal การเมืองวิถีใหม่ ที่สร้างสรรค์ ในการช่วยกันฝ่าฟัน
วิกฤติ ไม่แบ่งฝัก แบ่งฝ่าย ไม่จ้องทําลาย หากนายปิยบุตรมัวแต่อยู่ในห้องแอร์ กลัวการติดเช้ือโรคจึงไม่ออกไปพบปะ 
รับฟัง ให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชน 
 ก็ควรอยู่บ้านเพ่ือลดการแพร่เช้ือโรคและควรใช้เวลาหมั่นดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของตนเองและ
ผู้ใกล้ชิดให้ปลอดภัย และหมั่นทํากิจกรรมเพ่ือบํารุงสมองและความจําของตนเองและนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจด้วยเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นการกลืนนํ้าลายตัวเอง ทําทุกอย่างที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืน 
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 รองโฆษกฯ พปชร. กล่าวถึงคณะก้าวหน้าโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําจัดคอนเสิร์ตระดมทุน
เพ่ือนําเงินมาบริจาคให้กับประชาชนรายละ 3,000 บาทว่า เรื่องน้ีทําให้สังคมมองเห็นว่าสิ่งที่นายธนาธรทํา เป็นสิ่งที่
เคยวิจารณ์ผู้อ่ืนว่าทําไม่ดีมาก่อน แต่สุดท้ายนายธนาธรกลับลอกเลียนวิธีการและทําเอง 
 และนายธนาธรยังเอาหน้าโดยไม่ลงทุนเพราะแจกเงินเฉพาะที่ตนเองได้รับบริจาคมาเท่าน้ัน ไม่ปรากฏ
ยอดบริจาคจากนายธนาธรแม้แต่เพียงบาทเดียว นายธนาธรกําลังกลืนนํ้าลายตัวเอง จําสิ่งที่ตนเองวิจารณ์ไม่ได้เลย ทํา
ทุกอย่างตามท่ีเคยได้วิจารณ์ผู้อ่ืนไว้ 
 “นายธนาธร วิจารณ์รัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทางการเงินบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน
ว่าเป็นรัฐบาลขอทาน แต่สุดท้ายนายธนาธรก็ทําการเร่ียไรเงินเสียเอง นายธนาธรเคยวิจารณ์ว่ารัฐบาลแจกเงินเพ่ือ
เยียวยาความทุกข์ร้อนเป็นสิ่งไม่ดี 
 ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่สุดท้ายนายธนาธรก็แจกเงินเสียเองเพ่ือเพ่ิมยอดผู้ชมคอนเสิร์ตที่มีเพียงประมาณ
ห้าพันคนในวันแรก นายธนาธรวิจารณ์ว่าการลงทะเบียนรับสิทธ์ิของรัฐบาลเป็นการกีดก้ันผู้ที่ไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต แต่
สุดท้ายนายธนาธรกลับกีดก้ันและสร้างความเหลื่อมล้ําเสียเอง 
 แจกเงินเฉพาะผู้ที่เข้าถึงเฟซบุ๊กเพจคณะก้าวหน้า นายธนาธรวิจารณ์ว่ารัฐบาลช่วยเหลือประชาชนไม่
ทั่วถึง แต่สุดท้ายนายธนาธรก็แจกเงินไม่ทั่วถึงเช่นกันเพราะวันแรกแจกเพียง 351 คน และเมื่อวานน้ี (วันที่ 2 พ.ค.) ก็
มีคนหลักล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากนายธนาธร นอกจากน้ีระบบคัดกรองผู้ได้รับการช่วยเหลือจาก
นายธนาธรก็อาจไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความเท่าเทียม 
 ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือ จะได้เฉพาะผู้ที่มีความว่องไว ลงทะเบียนก่อน เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต และติดตามเฟซบุ๊ก กีดกันโอกาสผู้สูงอายุ คนรากหญ้า คนทํางานที่ไม่สามารถเข้าถึงเฟซบุ๊กในเวลาน้ัน
เพราะต้องทํางาน ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้” น.ส.ทิพานัน กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4061468 
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3 พ.ค. 2563 18:09   ปรับปรุง: 3 พ.ค. 2563 18:54    
โหนวิกฤต! ดร.นิว จวกเละ “ธนาธร” ได้กระแสจัง ตังค์อยู่ครบ พปชร.แฉกลืนน้ําลายตัวเอง “เสี่ยโป้” ฉีกหน้า
เหวอะ ก้าวหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ดร.นิว” จวกเละ “ธนาธร” ได้กระแสจัง ตังค์อยู่ครบ หลอกลวงประชาชน รองโฆษก พปชร.แฉกลืนน้ําลาย
ตัวเอง เคยวิจารณ์รัฐบาลขอทาน ด้าน “เสี่ยโป้” หงุดหงิดหนักมาก “ต่ิงส้ม” อ้อนไม่ได้นอน ย้อนเจ็บเขารวยกว่า
ผม 100 เท่า  
 น่าสนใจเป็นอย่างย่ิง วันน้ี (3 พ.ค. 63) เฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyan ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ 
ดร .นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas 
สหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ “คณะก้าวหน้า” จัดกิจกรรมไลฟ์สด “คอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAY 
เราช่วยกัน” พร้อมกับเปิดรับระดมทุน เพ่ือจะส่งมอบต่อเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนและขอรับสิทธิ
จํานวน 3,000 บาท โดยระบุว่า “#MAYDAYMAYDAY ครอบครัวของเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน 
สิ่งที่คนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินได้รับ... 
 1. ได้กระแสจัง ตังค์อยู่ครบ แถมสอดแทรกการปลุกระดม 2475 
 2. ได้ยอดไลก์เพจคณะกาวหนา #คนดูหลักล้านแต่แจกแค่หลักร้อย 
 3. ได้รายช่ือและเลขที่บัญชีธนาคารของคนจํานวนมหาศาล 
สิ่งที่คนเดือดร้อนเร่ืองเงินได้รับ... 
 1. ความหวังที่มาพร้อมกับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนตัว 
 2. ความผิดหวังที่มีคนได้รับเงินเพียงแค่ "ไม่ก่ีคน" ไม่ใช่แบบที่พูดโปรโมทตอนแรกในวิดีโอว่า "ช่วยเหลือ
ทุกท่าน" 
 3. ได้รู้ว่าประชาธิปไตยในความหมายของเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของใครบางคนบางกลุ่มไม่ได้มี
อยู่จริง 
- เสรีภาพจอมปลอม – ไม่มีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูลจริงเพราะสโลแกนที่กํากวมในตอนต้นราวกับว่าขนเงินจากบริษัทมาไล่
แจกกันง่ายๆแบบคืนกําไรสู่สังคมเป็นพันเป็นหมื่นล้านบาท 
 “ผู้ที่เดือดร้อนรับได้เลยทันทีอย่างถ้วนหน้า 3,000 บาทไม่ต้องพิสูจน์ความจน” #โฆษณาเกินจริง
หลอกลวงผู้บริโภค 
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- ความเท่าเทียมจอมปลอม - คนเข้ามาขอรับเงินจํานวนมหาศาล แต่ได้เงินแค่หลักร้อยคน #ไหนว่าทุกคนเท่าเทียมกัน 
- ความโปร่งใสของขี้โกหก - แทนที่จะเปิดบัญชีเฉพาะกิจขึ้นมารับบริจาคเพ่ือความโปร่งใส แต่ก็ดันเอาบัญชีของคนขี้
โกหกมารับบริจาคอีก #1mdbภาคสองของช่อที่โม้ไว้อยู่ที่ไหน 
 ทั้งน้ีวันเดียวกัน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีคณะก้าวหน้า 
โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําจัดคอนเสิร์ตระดมทุนเพ่ือนําเงินมาบริจาคให้กับประชาชนรายละ 3,000 บาทว่า  
เรื่องน้ีทําให้สังคมมองเห็นว่าสิ่งที่นายธนาธรทําน้ันมักเป็นสิ่งที่เคยวิจารณ์ผู้อ่ืนว่าทําไม่ดีมาก่อน แต่สุดท้ายนายธนาธร
กลับลอกเลียนวิธีการและทําแบบน้ันเสียเอง และนายธนาธรยังเอาหน้าโดยไม่ลงทุน เพราะแจกเงินเฉพาะที่ตนเอง
ได้รับบริจาคมาเท่าน้ัน ไม่ปรากฏยอดบริจาคจากนายธนาธรแม้แต่เพียงบาทเดียว นายธนาธรกําลังกลืนนํ้าลายตัวเอง 
จําสิ่งที่ตนเองวิจารณ์ไม่ได้เลย ทําทุกอย่างตามท่ีเคยได้วิจารณ์ผู้อ่ืนไว้ 
 “นายธนาธรวิจารณ์รัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทางการเงินบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนว่า
เป็นรัฐบาลขอทาน แต่สุดท้ายนายธนาธรก็ทําการเรี่ยไรเงินเสียเอง นายธนาธรเคยวิจารณ์ว่ารัฐบาลแจกเงินเพ่ือ
เยียวยาความทุกข์ร้อนเป็นสิ่งไม่ดี ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่สุดท้ายนายธนาธรก็แจกเงินเสียเองเพ่ือเพ่ิมยอดผู้ชม
คอนเสิร์ตที่มีเพียงประมาณห้าพันคนในวันแรก นายธนาธรวิจารณ์ว่าการลงทะเบียนรับสิทธ์ิของรัฐบาลเป็นการกีดก้ัน
ผู้ที่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต แต่สุดท้ายนายธนาธรกลับกีดก้ันและสร้างความเหลื่อมล้ําเสียเอง แจกเงินเฉพาะผู้ที่เข้าถึงเฟ
ซบุ๊กเพจคณะก้าวหน้า  
 นายธนาธรวิจารณ์ว่ารัฐบาลช่วยเหลือประชาชนไม่ทั่วถึง แต่สุดท้ายนายธนาธรก็แจกเงินไม่ทั่วถึงเช่นกัน 
เพราะวันแรกแจกเพียง 351 คน และเมื่อวานน้ี (วันที 2 พ.ค.) ก็มีคนหลักล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ
จากนายธนาธร  
 นอกจากน้ี ระบบคัดกรองผู้ได้รับการช่วยเหลือจากนายธนาธร ก็อาจไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความเท่า
เทียม ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือ จะได้เฉพาะผู้ที่มีความว่องไว ลงทะเบียนก่อน เข้าถึง
อินเทอร์เน็ต และติดตามเฟซบุ๊ก กีดกันโอกาสผู้สูงอายุ คนรากหญ้า คนทํางานที่ไม่สามารถเข้าถึงเฟซบุ๊กในเวลาน้ัน 
เพราะต้องทํางาน ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้” 
 นอกจากน้ี เฟซบุ๊กกลุ่ม “น่ังอยู่บ้าน วิจารณ์ธนาธร” ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กช่ือ “เสี่ยโป้ อานนท์” ของนาย
อภิรักษ์ ชัยอานนท์ เน็ตไอดอลช่ือดัง โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือ ระบุว่า “ช่วยผมด้วยครับ เละเลย แค่ไม่
บริจาคให้มัน” ขณะที่สมาชิกในกลุ่มต่างให้กําลังใจเสี่ยโป้ และต่างก็แซวว่า เสี่ยโป้กลายเป็นสลิ่มเพราะไม่บริจาคให้
นายธนาธร (คําว่าสลิ่ม เป็นคําพูดที่สร้างความเกลียดชัง หรือ Hate Speech ที่กลุ่มผู้สนับสนุนนายธนาธร และกลุ่ม
ผู้สนับสนุนนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใช้เหยียดผู้อ่ืนที่เห็นต่างจากตน) 
 โดยพบว่า ก่อนหน้าน้ี เสี่ยโป้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ผมอยากช่วยตรงไหนผมไปช่วย
เอง ผมไม่ขอรับบริจาคใคร และก็ไม่ต้องมาขอให้ผมบริจาค ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ นักศึกษา เด็ก คนรุ่นใหม่ มาขอให้ผม
บริจาคให้กลุ่มก้าวหน้า ธนาธร ผมขอไม่บริจาคนะครับ สิทธิส่วนตัว ธนาธร มีเงินมากกว่าผมเป็นร้อยเท่า และการ
เปิดรับบริจาคแบบน้ี ธนาธรเคยลั่นว่า การแจกเงินเป็นการส่งเสริมให้คน ... แล้วก็มาทําก็เหมือนถ่มนํ้าลายใส่หน้า
ตัวเองครับ” ภายหลังพบว่ายังได้บริจาคเงินเข้าบัญชี น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนําคณะก้าวหน้า เพียงแค่ 1 บาท
เท่าน้ัน 
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 สําหรับสาเหตุที่เสี่ยโป้ไม่พอใจดังกล่าว เน่ืองจากในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตของคณะก้าวหน้า 
ได้มีกลุ่มผู้สนับสนุนนายธนาธรจํานวนมากต่างเข้าไปส่งข้อความส่วนตัว รบเร้าให้เสี่ยโป้บริจาคเงินให้ น.ส.พรรณิการ์
เป็นจํานวนหลักล้านบาท เพราะเห็นว่าเป็นคนมีเงิน ซึ่งรบกวนเวลานอน ทําให้เสี่ยโป้ไม่พอใจ เมื่อเสี่ยโป้โพสต์
ข้อความก็ทําให้กลุ่มผู้สนับสนุนนายธนาธรต่างเข้าไปถล่มเป็นจํานวนมาก (ข่าวผู้จัดการออนไลน์) 
 ทั้งหมดทําให้เห็นภาพสะท้อนซ้ําซากของกลุ่มการเมืองกลุ่มน้ี ที่มักทํางานการเมืองเพ่ือเป้าหมายทาง
การเมืองเท่าน้ัน ไม่สนใจความทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าเร่ืองอะไร และไม่เลือกแม้ยาม
วิกฤตด้วยซ้ํา  
 ที่น่าเศร้าไปกว่าน้ัน คือ การโหนกระแสวิกฤตโควิด 19 เล่นการเมืองแบบทําดีเอาหน้า หาผลประโยชน์
บนความทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การใช้รหัสขอรับเงิน สองวัน 24, 75 ซึ่งเป็นปี พ.ศ.ที่
คณะราษฎรทําการปฏิวัติ ซึ่งส่อว่าคือจุดยืนการเมืองพวกตน การรับบริจาคเงินเพ่ือแจกเงินโดยที่ตัวเองไม่ต้องควัก
กระเป๋า ซึ่งมีแต่ได้กับได้ รวมทั้งวิธีการดังกล่าวก็รู้ทั้งรู้ว่าไม่สามารถช่วยคนที่ต้องการเงินได้ทั้งหมด แต่ก็ไม่สนใจ ขอ
เพียงให้ได้ช่ือว่า ทําดีกว่ารัฐบาล “ไม่ต้องพิสูจน์ความจน”  
 แน่นอน, สิ่งที่ทุกคนวิจารณ์ จึงไม่เกินเลยความเป็นจริง เพียงแต่คนกลุ่มน้ีไม่ได้สนใจเช่นกัน เพราะเขา
เช่ือว่ามี “ต่ิง” ของเขาจํานวนหลายล้านคนที่คอยสนับสนุนทุกกิจกรรมอย่างเช่ืองเช่ืออยู่แล้วน่ันเอง 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046322 
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3 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:00  
"สารวัตรต๊อก"แจงเป็น"ส.ส.พปชร."ไม่ใช่"ส.ว." 
 
 
 
 
 
 
 
"สารวัตรต๊อก" แจง "โซเชียลฯ" เป็น "ส.ส.พปชร." จันทบุรี ไม่ใช่ "ส.ว." ตามที่ต้ังข้อสังเกต ชี้ เพราะตัวย่อเขียน
คล้ายกัน  
 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.63 พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์
ช้ีแจงกรณีมีบัญชีผู้ใช้งานแอพลิเคช่ันไลน์ "ปารีณา" ไล่ลบบัญชีผู้ใช้งานไลน์ในกลุ่มส.ส.พรรค พปชร. ซึ่งปรากฏบัญชี
ผู้ใช้งานไลน์ช่ือ "สว.ต๊อก" พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ จนถูกโซเชียลมีเดียต้ังข้อสังเกตว่า เป็น สมาชิกวุฒิ (ส.ว.) เข้ามาอยู่
ในกลุ่มไลน์ของ ส.ส.พรรคพปชร. ได้อย่างไรน้ัน ว่า ตนไม่ใช่ ส.ว. แต่เป็น ส.ส.จันทบุรี เขต 1 พรรคพปชร. ส่วนที่ใช้
ช่ือไลน์ว่า "สว.ต๊อก" เพราะตนเคยรับราชการตํารวจในตําแหน่งสารวัตร และมีช่ือเล่นว่า ต๊อก ซึ่งตัวย่อสว.หรือ
สารวัตร กับสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. เขียนคล้ายกัน ส่วนที่มีการเผยแพร่รูปหลุดของไลน์กลุ่มและปรากฎหมายเลข
โทรศัพท์ของตนน้ัน ถือว่าได้รับความเสียหายพอสมควร อย่างไรก็ตาม ทุกวันน้ีก็อยู่กับพ้ืนที่ ช่วยดูแลทุกข์สุข
ประชาชน 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10301?line= 
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ไทยรัฐออนไลน์ 3 พ.ค. 2563 15:43 น.  
"การุณ" เศร้าใจ อัด รัฐบาลใจแคบ เมิน ข้อเสนอ เปิดสภาสมัยวิสามัญ  
 

 
 
นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย รับ เศร้าใจ รัฐบาล เมินเปิดสภาสมัยวิสามัญ เผย เอสเอ็มอี ร้องขอ
ความช่วยเหลือ หวังเร่งฟื้นเศรษฐกิจประเทศ 
 วันที่ 3 พ.ค. นายการุณ โหสกุล ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่อย่าง
ต่อเน่ือง ได้รับการร้องเรียนจากภาคเอกชน ที่ประกอบธุรกิจ ทั้งร้านอาหาร กิจการนวดแผนโบราณ ร้านสปา รวมไป
ถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลกําหนดให้ทุกธุรกิจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนทําให้
รายได้หดหาย และเดินหน้าต่อไปได้ลําบาก 
 ตนเองทราบว่า ขณะน้ีกลุ่มผู้ประกอบการ ต้องการย่ืนข้อเสนอ เพ่ือให้ดําเนินการธุรกิจต่อไปได้ โดย
เสนอให้ทุกธนาคาร ขยายระยะเวลาการพักชําระหน้ี ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ออกไปเป็นเวลา 12 เดือน และงดเว้น
การบังคับคดีทุกคดีของสถาบันการเงิน และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ รวมท้ังพิจารณาให้สินเช่ือเพ่ิมเติมกับ
ผู้ประกอบการ ที่เป็นลูกค้าเดิมของสถาบันการเงินอีกร้อยละ 70 ของวงเงินสินเช่ือเดิม ที่ได้ผ่อนชําระไปแล้ว โดยไม่
ต้องย่ืนขอสินเช่ือใหม่ เพ่ือเดินหน้าในการประกอบธุรกิจ และสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมท้ังกลับมาจ้างงานเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน และนโยบายเช่นน้ี สามารถช่วยฟ้ืนฟูภาพรวมเศรษฐกิจอีกด้วย 
 นายการุณ กล่าวด้วยว่า ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหาร
งบประมาณสภาผู้แทนราษฎร จะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ โดยเร็ว และเห็นควรว่า 
ต้องเร่งแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน รัฐบาลต้องรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บางครอบครัว
ไม่ได้รับการเยียวยา ไม่มีรายได้ ไม่มีเงิน ทารกไม่มีนมด่ืม เพราะพ่อ-แม่ ไม่มีเงินซื้อให้ ต้องบดข้าวผสมนํ้าป้อนแทน 
น่าเวทนามาก ตนเองเสียดายที่รัฐบาล และ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ปฏิเสธไม่สนับสนุนการเปิดประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพ่ือนําปัญหามาระดมความคิดกันเพ่ือหาทางออกโดยเร็วที่สุด รวมท้ัง หมดโอกาสให้
คําแนะนํากับรัฐบาลในการใช้เงินงบประมาณ 1 ล้านล้านบาท ที่เป็นเงินกู้ตามพระราชกําหนดมาแก้ปัญหาโควิด-19 
เพ่ือการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 “รัฐบาลไม่ควรมองว่า การที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอขอให้เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ เป็นการตี
รวนรัฐบาล ความคิดแบบนั้น เป็นความคิดที่จิตใจคับแคบมาก ไม่มีใครอยากนําความเดือดร้อนของประชาชนมา
เป็นเกมทางการเมือง การเปิดสภาเป็นการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน ดีกว่าปล่อยให้รัฐบาลไปคิดเอง ทําเอง จนเกิดปัญหาอย่างทุกวันนี้ น่าเศร้าใจท่ีรัฐบาลกลับไม่รับฟัง 
เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้กับประเทศ” นายการุณ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1836081 
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 - 19:07 น.  
อดีต ส.ว. ชี้ ส.ว.ยุคนี้ยุ่งพรรคการเมือง ไม่ผิดปกติอะไร เหตุเป็นพวกเดียวกับรัฐประหาร 
 
  
 
 
 
 
 
 
“สิงห์ชัย” ชี้ ส.ว.ยุ่งการเมือง มองตาม รธน.เเละตามหลักการ ไม่เหมาะสม แต่หากมองตามความจริงถือเป็นเรื่อง
ปกติ เหตุมาจากองคาพยพเดียวกัน 
 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวกรณีที่มี ส.ว.ท่านหนึ่งไปยุ่ง
เก่ียวกับพรรคการเมืองหน่ึง ว่า ตามรัฐธรรมนูญ เเยกอํานาจ ยุ่งเก่ียวไม่ได้อยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะใน
ปัจจุบันหนีไม่พ้นกันอยู่แล้ว ซึ่ง ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน คัดสรรมาจากกลุ่มอํานาจที่ได้มาจากการรัฐประหาร ล้วน
แล้วเป็นองคาพยพเดียวกันทั้งสิ้น ต่อมาเมื่อมีพรรคการเมือง แกนนําพรรค นักการเมืองต่างๆของพรรค เป็นที่
ประจักษ์แล้วว่ามาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ซึ่งเป็นกลุ่มพรรคพวกเดียวกัน ดังน้ันการที่ ส.ว.ท่าน
น้ันเข้าไปยุ่งกับพรรคการเมืองดังกล่าว ตนจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ในทางกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ ตามหลักการ 
มันไม่ได้อยู่แล้ว ถามว่าเหมาะสมหรือไม่ ตนมองว่าเราคงไม่พูดอะไรเกี่ยวกับความเหมาะสมแล้ว ตนไม่ตําหนิใครหรือ
บอกว่ามีใครผิดใครถูก แต่เช่ือว่าวิญญูชนที่มีความคิด มีตรรกะ มีเหตุมีผลจะเข้าใจตรงน้ี 
 “ตามหลักการตามรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ ไม่เหมาะสมอยู่เเล้ว เเต่ตามความเป็นจริงเป็นเรื่องปกติ เพราะ
ในกลุ่มเดียวกัน เมื่อ ส.ว.มาจากหลายสาย ก็จะมีการแบ่งสาย แต่ละพวกก็ต้องช่วยกัน ช่วงชิงอํานาจ เเละ
ผลประโยชน์กัน เป็นวิถีของอํานาจ เเละผลประโยชน์” 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2169205 
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 - 20:24 น.  
“บิ๊กตู่” สอบผ่านโพลรัฐบาล 84.2% ม่ันใจผู้นําฝ่าวิกฤต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อกลางเดือน ม.ค. 2563 ก่อนโควิด-19 ยังเป็นเช้ือติดต่อที่ระบาดอยู่ในประเทศจีน ยังไม่เหาะเหิน
เดินอากาศมาสู่เมืองไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติทําโพลขึ้นมา 1 ชุด สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 6 เดือน) โดยผลสํารวจถูกสอดลงแฟ้มให้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมพิจารณาได้รับรู้ข้อมูล พร้อมทั้งแจกจ่ายไปยังหน่วยงานราชการทุกกระทรวงกําหนด
นโยบาย และเปิดเผยต่อสาธารณชนไปบางส่วน และบางส่วนที่ “ปกปิด” ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อกลางเดือน 
เม.ย. 
 จากผลสํารวจ “ความพึงพอใจ” ในภาพรวมต่อการดําเนินงานของรัฐบาลต่อประชาชน “พล.อ.
ประยุทธ์” ร้อยละ 41.7 
 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 45.0 “พึงพอใจปานกลาง” และร้อยละ 9.5 พึงพอใจน้อย และ “พึง
พอใจน้อยที่สุด” ร้อยละ 1.3 ไม่พอใจเลย ร้อยละ 2.5 ผลสํารวจยังระบุต่อไปว่า คนภาคเหนือ-กลาง ร้อยละ 45 พึง
พอใจอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด 
 ในจังหวะที่รัฐบาลต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ-ปากท้องเป็นตัวฉุดความนิยมรัฐบาล ทว่าผลสํารวจ
ความเช่ือมั่นของรัฐบาลกลับ “สอบผ่าน” เพราะร้อยละ 39.1 เช่ือมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้
อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 45.1 เช่ือมั่นปานกลาง ส่วนที่เช่ือมั่นน้อยและน้อยที่สุด มีร้อยละ 11.5 และ 1.3 
ตามลําดับ ขณะที่มีร้อยละ 3.0 ไม่เช่ือมั่นเลย 
 “รวมกันแล้วประชาชนมีความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 84.2 
พิจารณาเป็นรายภาค ประชาชนภาคเหนือ+กลาง ร้อยละ 42 ระบุว่ามีความเช่ือในระดับมาก-มากที่สุด” 
 เมื่อผลสํารวจถามถึง “การทราบเกี่ยวกับนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาล” พบว่านโยบายที่ประชาชนทราบ
มากที่สุด คือ “โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มีประมาณร้อยละ 96.7 โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ร้อยละ 96.4 การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 94.5 การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง ร้อยละ 91.8 การ
รักษาความสงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ 87.4 
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 ส่วนความพึงพอใจต่อนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาล พบว่า 1.โครงการเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดถึงอายุ 6 ปี ร้อยละ 54.6 2.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 54.1 3.นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤตมีสิทธิ
ทุกที่ ร้อยละ 48.4 4.โครงการประกันรายได้เกษตรกร ร้อยละ 37.8 5.มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบภัย
แล้งร้อยละ 36.5 ตามลําดับ 
อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลที่ยังไม่เคยปรากฏบนฐานเว็บไซต์ของสํานักงานสถิติ คือข้อแนะนํา 3 ข้อให้รัฐบาล 
 1.ควรเร่งรัดแก้ไขปัญหาของประเทศตามความต้องการของประชาชน เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นของรัฐบาล 
เช่น ปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาแพงการรักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรการสนับสนุน SMEs 
รายย่อย 
 2.ควรประชาสัมพันธ์การทํางานของรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบในหลายช่องทางนอกจากสื่อโทรทัศน์ 
เช่น อินเทอร์เน็ต วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
 3.ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ข้อมูลที่เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความน่าเช่ือถือ
ของโพลรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สอบผ่านฉลุย 
 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-459156 
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อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.00 น.   
พปชร.ไม่จบ!เดินเกมส์ไล่'อุตตม' เปิดแผน 3 กดกันอีกครั้งเร็วๆนี้ 
พปชร.ไม่จบ !! เดินเกมส์ แผน 3 สู้ ยึดพรรคจาก"อุตตม" เผยข้ัวหาม" บ๊ิกป้อม" น่ังหัวหน้าคนใหม่ เช็คเสียง 
กรรมการบริหารได้แค่ 15 เสียงเท่าน้ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.แหล่งข่าวระดับสูงพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภายในพรรค
พลังประชารัฐค่อนข้างอึมครึม เหมือนรอเวลาปะทุอีกคร้ัง โดยส.ส.เองก็ได้พยายามถามไถ่เหตุการณ์กับบรรดาแกนนํา
ของแต่ละกลุ่ม  ว่าเป็นอย่างไรกับกระแสข่าวที่มีแกนนําบางกลุ่มมีความพยายามที่จะให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค มาน่ังเก้าอ้ีแทนนายอุตตม สาวนายน  หัวหน้าพรรค และให้
นายสันติ พร้อมพัฒน์  ส.ส.บัญชีรายช่ือ นายทุนพรรค มาน่ังในตําแหน่งเลขาธิการพรรคแทนนายสนธิรัตน์  สนธิจิ
รวงศ์  
 เพ่ือนําไปสู่การปรับครม. และยึดตําแหน่งจาก “3 กุมาร”รวมถึงนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา 
วิจัยและนวัตกรรม เด็กในคาถาของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้วย ถึงแม้ว่าพล.อ.ประวิตร จะ
ออกมายืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ก็ตาม 
 แหล่งข่าวระดับสูงพรรคพลังประชารัฐ กล่าวต่อว่า การที่พล.อ.ประวิตร ให้นายอุตตม ตัดสินใจลาออก
จากตําแหน่งไม่เป็นผล จึงได้มี "แผน 2" เคลื่อนไหวด้วยการโทรศัพท์ไล่ลารายช่ือให้กรรมการบริหารพรรคคนอ่ืน
ลาออกก่ึงหน่ึงคือ18คนจากทั้งหมด 34คน เพ่ือใช้ข้อบังคับพรรคเปิดทางเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ 
 แต่ล่าสุดก็ไม่ประสบควานสําเร็จ เพราะได้เสียงมาแค่ 15 เสียงเท่าน้ัน โดยเป็นกลุ่ม กปปส.ของ นาย
ณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รมว.ดีอีเอส กลุ่มนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี
รายช่ือ กลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธานส.ส.พปชร. จึงต้องพับแผนไป ในขณะขณะที่กลุ่มของนายสมคิด 
กลุ่มสามมิตร ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ มีเสียงถึง18 เสียง 
 “ตอนน้ีถือว่าแผน 2 ไม่สําเร็จเพราะคํานวณตัวเลขผิดไป อีกทั้งคนที่มาเป็นแกนนําในการเคลื่อนไหวครั้ง
น้ีไม่ว่าผู้ชาย หรือผู้หญิง มีจํานวนส.ส.ในมือน้อยกว่าอีกขั้วหน่ึงมาก เพราะสมมติว่ามีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ขึ้นมา แล้วเกิดสภาล่มสัก 2-3 ครั้ง จะทําอย่างไร เพราะอีกฝั่งมีส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐมากกว่าครึ่งหน่ึง  และยัง
ไม่รวม ส.ส.พันธมิตรต่างพรรคอีก และล่าสุดทราบมาว่ายังมีความพยายามที่จะเดิน "แผน 3" กดกันอีกครั้งในเร็วๆน้ี”
แหล่งข่าวระดับสูงพรรคพลังประชารัฐ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/772474    
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วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 08.13 น. 
‘ศรีสุวรรณ’จ้ี‘กรมการปกครอง’เชือด‘ทอน’คณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรขออนุญาตหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
เปิดเผยว่า ตามท่ีได้มีกลุ่มการเมืองนาม “คณะก้าวหน้า” นําโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้จัดกิจกรรมไลฟ์สด 
“คอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน”  เมื่อวันที่ 1-2 พ.ค.63 ที่ผ่านมา โดยอ้างว่า จะระดมทุน
ดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช่ือโรคไวรัสโควิด-19 น้ัน 
 กิจกรรมดังกล่าวแม้จะมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์ แต่มิได้เป็นการดําเนินการโดย
ภาครัฐหรือทางราชการ กฎหมายจึงกําหนดให้ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนตามความใน ม.6 
ประกอบ ม.8 แห่ง พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ซึ่งตามกฎกระทรวงแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ และกําหนด
หลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเร่ียไรและทําการเรี่ยไร พ.ศ.2548 กําหนดให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.8 ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องตรวจสอบต่อไปว่า ผู้ขออนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับ
ลักทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่
ตามกฎหมายลักษณะอาญาหรือไม่ หากใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.17 ประกอบ ม.19 ได้หรือหากผู้จัดกิจกรรม
ปิดบังอําพรางข้อเท็จจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ปอ.ม.172 ได้ 
 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพ่ือขอให้
ดําเนินการตรวจสอบต่อไปว่า 1)กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการดําเนินการขออนุญาตจากกรมการปกครองตาม
กฎกระทรวง แห่ง พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร 2487 แล้วหรือไม่ อย่างไร 2)กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการออกใบรับเงิน
ให้กับผู้บริจาคทุกคนตามที่กําหนดไว้ใน ม.13 หรือไม่ 3)กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าว มียอดรับเงินบริจาคตรงกับยอด
การบริจาค โดยการนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดแล้ว หรือไม่ อย่างไร 
 ทั้งน้ี เมื่อมีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นลงไปแล้ว หากพบว่าเป็นการ
ดําเนินการที่ฝ่าฝืนพรบ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ก็ย่อมที่จะฝ่าฝืน พรบ.การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
2550 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามไปด้วย ย่อมถือได้ว่า “เป็นความผิดที่สําเร็จแล้ว” ขอให้ดําเนินการทางกฎหมาย
เพ่ือลงโทษตามครรลองของกฎหมายสูงสุดต่อไป ทั้งน้ีกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ไม่อาจมีข้อยกเว้นให้บุคคลใดหรือ
คณะใดได้ แม้จะอ้างว่า เพ่ือประโยชน์สาธารณะก็ตาม 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/490611  
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4 พฤษภาคม 2563 - 08:56 น.  
ศรีสุวรรณจ้ีกรมการปกครองตรวจสอบคณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรระดมทุนขออนุญาตหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
ศรีสุวรรณจ้ีกรมการปกครองตรวจสอบคณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรระดมทุนขออนุญาตหรือไม่  
              นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามท่ีได้มีกลุ่ม
การเมืองนาม “คณะก้าวหน้า” นําโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้จัดกิจกรรมไลฟ์สด "คอนเสิร์ตระดมทุน 
#MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน" เมื่อวันที่ 1-2 พ.ค.63 ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าจะระดมทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช่ือโรคไวรัสโควิด-19 น้ัน 
              กิจกรรมดังกล่าวแม้จะมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์ แต่มิได้เป็นการดําเนินการโดยภาครัฐ
หรือทางราชการ กฎหมายจึงกําหนดให้ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนตามความใน ม.6 ประกอบ ม.8 
แห่ง พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ซึ่งตามกฎกระทรวงแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ และกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
ขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทําการเรี่ยไร พ.ศ.2548 กําหนดให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
ม.8 ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ขออนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับลักทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ 
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะ
อาญาหรือไม่ หากใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.17 ประกอบ ม.19 ได้หรือหากผู้จัดกิจกรรมปิดบังอําพราง
ข้อเท็จจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ปอ.ม.172 ได้ 
 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพ่ือขอให้
ดําเนินการตรวจสอบต่อไปว่า 1)กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการดําเนินการขออนุญาตจากกรมการปกครองตาม
กฎกระทรวง แห่ง พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร 2487 แล้วหรือไม่ อย่างไร  2)กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการออกใบรับ
เงินให้กับผู้บริจาคทุกคนตามที่กําหนดไว้ใน ม.13 หรือไม่ 3)กิจกรรมการเร่ียไรดังกล่าว มียอดรับเงินบริจาคตรงกับ
ยอดการบริจาค โดยการนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดแล้ว หรือไม่ อย่างไร 
 ทั้งน้ีเมื่อมีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นลงไปแล้ว หากพบว่าเป็นการ
ดําเนินการที่ฝ่าฝืนพรบ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ก็ย่อมที่จะฝ่าฝืน พรบ.การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
2550 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องตามไปด้วย ย่อมถือได้ว่า “เป็นความผิดที่สําเร็จแล้ว” ขอให้ดําเนินการทางกฎหมาย
เพ่ือลงโทษตามครรลองของกฎหมายสูงสุดต่อไป ทั้งน้ีกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ไม่อาจมีข้อยกเว้นให้บุคคลใดหรือ
คณะใดได้ แม้จะอ้างว่าเพ่ือประโยชน์สาธารณะก็ตาม นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/429676?adz=  
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4 พฤษภาคม 2020 เวลา 9:36  
"ส.ว." แนะ "รัฐบาล" ดึง5งานปฏิรูปปท.หัวจักรลากจูงแผนอ่ืนๆ ให้สําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือเปิดประชุมวุฒิสภา แน่นอนว่าประเด็นร้อนตามบทบาทของ ผู้ติดตามงานปฏิรูป คือ การให้ความเห็น ติดตาม 
และเร่งรัดงานปฏิรูปของรัฐบาล 
 นายคํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่าในการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญ ซึ่งจะมีวาระ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล รอบ 3 เดือนและรอบ 1 ปี ทั้งน้ี
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่ือว่าแผนการปฏิรูปประเทศแบบเดิม 11 ด้าน ที่มีกว่า 100 เรื่อง มี
ประเด็นต้องคัดเพ่ือเลือกประเด็นปฏิรูปให้สําเร็จและเห็นผล โดยเฉพาะ 5 เรื่องสําคัญ คือ 1. กลไกพิเศษเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําและแก้ปัญหาความยากจน, 2. กลไกพิเศษเพ่ือยกเลิกกฎหมายล้าสมัยหมดความจําเป็นและสร้างภาระแก่
การใช้ชีวิตหรือประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งประเทศไทยพบว่ามีกฎหมายลําดับ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 1,400 
ฉบับและกฎหมายลําดับรอง กว่าหมื่นฉบับ รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์รวมถึงแนวปฏิบัติของรัฐที่ไม่ยืดหยุ่น เกิดภาระ
ให้ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ, 3. ปฏิรูปตํารวจ, 4. ปฏิรูปการศึกษา และ 5. การแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าและ
มลพิษ พีเอ็ม 2.5 
 “ประเด็นแก้ปัญหาความยากจน, การปฏิรูปตํารวจ และ การปฏิรูปการศึกษา รัฐบาลสามารถเสนอเป็น
ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 กําหนดต่อรัฐสภา ได้ ผมมองว่าหากร่างพ.ร.บ.ทําเสร็จ
สมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ภายใน 2-3 ปี เช่ือว่าจะเป็นหัวจักรลากจูงการปฏิรูปด้านอ่ืนๆ ตามไปด้วยอัตโนมัติ ขณะท่ี
ประเด็นการยกเลิกกฎหมายท่ีล้าสมัยและแก้ปัญหามลพิษน้ัน สามารถใช้มาตรการทางการบริหารได้” นายคํานูณ 
กล่าว. 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10319?line=  
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ว่าด้วยการแจกแหลกและเกทับ-บลัฟแหลก 
 
 
 
 
 
 
 เห็นข่าวๆ แวบๆ...ในเว็บไซต์ แนวหน้า วันวาน ที่เอารูปคุณน้อง ช่อ-พรรณิการ์ วานิช อดีตโปลิตบูโร
ของพรรคคนรุ่นใหม่ หรือพรรค อนาคตใหม่ ไปวางไว้เป็นฉาก พร้อมตัวหนังสือพาดหัวว่า อินบ็อกซ์พัง-คนแห่ขอเงิน 
3 พัน-คณะก้าวหน้าแจ้งเปลี่ยนกติกา เยียวยาใหม่ แล้วเกิดข้อคิด สะกิดใจ อยู่พอสมควรเหมือนกัน... 
             คือ คณะก้าวหน้า หรือ ขบวนการก้าวหน้า ที่ใช้ช่ือภาษาปะกิตว่า Progressive Movement อะไร
ประมาณน้ัน ก็พอจะเป็นที่รู้ๆ กันอยู่ว่า คงหนีไม่พ้นไปจากกลุ่มก้อน องค์กร ของผู้ซึ่งพยายามสืบสานอุดมคติ 
อุดมการณ์ ต่อเน่ืองมาจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านของคนรุ่นใหม่อย่าง พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบเลิกไปแล้ว โดย
แม้ว่าจะหมดสภาพ หมดสถานะทางการเมืองไปบ้าง แต่ความพยายามหาทาง เคลื่อนไหว เพ่ือสืบสานอุดมคติ 
อุดมการณ์ เพ่ือให้เป็นข่าวคราว หรือเพ่ือให้ใครต่อใครไม่ลืมกันไปได้ง่ายๆ ก็แล้วแต่ จึงทําให้ คณะก้าวหน้า หรือ 
ขบวนการก้าวหน้า ที่ว่าน้ี หันมา เกทับ รัฐบาล ด้วยการประกาศแจกเงิน 3,000 บาทให้กับใครก็ได้ โดยไม่ต้อง
เสียเวลา พิสูจน์ความจน อย่างที่รัฐบาลท่านกําลังแจกๆ อยู่ในทุกวันน้ี... 
            ซึ่งอันน้ี...ต้องถือเป็นเร่ืองดี หรือถือเป็น กุศลกรรม ชนิดหน่ึงน่ันแหละ ไม่ว่าการคิดลุกขึ้นมา แจกเงิน 
คราวน้ี จะแฝงฝัง แฝงเร้นสิ่งใดๆ เอาไว้ก็ตาม แต่ความพยายาม รวบรวมเงินบริจาค ที่เห็นว่าได้ตัวเลขประมาณ 1.87 
ล้านบาท และแจกไปแล้วประมาณ 732,000 บาท สุดท้าย...ก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้อะไรก็ไม่รู้ที่เรียกว่า อินบ็อกซ์ 
พัง!!! หรือทําให้ผู้ที่อยากได้เงินบริจาคประมาณ 3,000 บาท ซึ่งไม่รู้ว่าจน-ไม่จน หรือกระทั่งไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหน ต่อ
ฝ่ายไหนกันแน่ แห่เข้าไปขอเงินบริจาค จนอาจรับไม่ไหว หรือจนต้องขออนุญาต เปลี่ยนกติกา ซะใหม่ โดยจะมี 
เงื่อนไข หรือรายละเอียดใดๆ บ้างน้ัน คงต้องคอยติดตามกันดูอีกที... 
            แต่การประกอบกุศลกรรม หรือการทําความดี ด้วยการ แจกเงิน น้ัน...ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาล 
หรือฝ่ายค้าน ฝ่ายที่มีอุดมคติ อุดมการณ์ ผิดแผก แตกต่างกันไปอย่างไรก็แล้วแต่ ออกจะเป็นตัวที่สร้าง ปัญหา มาก
บ้าง น้อยบ้าง ให้กับแต่ละฝ่ายอย่างเสมอหน้าไปด้วยกันทั้งหมด ฝ่ายรัฐบาลน้ัน...แม้จะมีเงินถุง เงินถัง เงินภาษีอากร
ของราษฎร ไปจนเงินกู้ใดๆ ก็ตามที แต่การแจกให้คนประมาณ 10 ล้านราย โดยท่ีคนอีกกว่า 10 ล้านรายยังไม่ได้แจก 
หรือยังต้องรอ พิสูจน์ความจน หรือความอะไรก็แล้วแต่ ก็ดูจะก่อให้เกิดความชุลมุน วุ่นวาย ความสับสน ระส่ําระสาย
อยู่พอสมควร จนถึงขั้นต้อง ต๋ังโต๊ะ หรือต้องยกโต๊ะออกมาต้ัง หน้ากระทรวงการคลัง เพ่ือเคลียร์โน่น เคลียร์น่ี ชนิด
เหง่ือตกกีบกันไปแทบทั้งกระทรวง... 
 ส่วนฝ่ายค้าน...ไม่ว่าจะอยู่ในรูปคณะ หรือขบวนการ หรือในรูปใดๆ ก็ตาม แต่ในเมื่อไม่ได้มีเงินถุง เงินถัง
อย่างรัฐบาล แม้จะพยายามรวบรวมเงินบริจาคกันในระดับไหนก็ตามที โอกาสท่ีจะอาศัยเงินแค่ 1.87 ล้านบาท ไป เก
ทับ รัฐบาล ที่กําเงินเอาไว้นับเป็นแสนๆ ล้านบาท หรือล้านๆ ล้านบาท มันก็เลยออกจะเป็นอะไรที่ น่าเวทนา อยู่
พอสมควร หรือแทนที่จะก่อให้เกิด เงื่อนไข เกิดข้อเปรียบเทียบ เกิดการอุปมา-อุปไมย ถึงความไม่เข้าท่า เข้าทางของ 
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รัฐบาล กลับส่งผลให้ตัวเองถึงขั้น อินบ็อกซ์ พังเอาเลยถึงขั้นน้ัน คือคงต้องชุลมุน วุ่นวาย สับสน ระส่ําระสายกัน
พอสมควร ถึงต้องขออนุญาต เปลี่ยนกติกา กันใหม่ ต้องหาทางสร้างเง่ือนไข รายละเอียด เพ่ือกีดกัน ป้องกัน หรือเพ่ือ 
พิสูจน์ ผู้ที่แห่เข้ามาขอเงินบริจาคจนรับไม่ไหวเอาง่ายๆ... 
             เพราะอย่างที่นักคิด นักปราชญ์ ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใคร...ท่านเคยได้เอ่ยเป็นวาทะไว้อย่างน่าคิด น่าสะกิดใจ
น่ันแหละว่า Money sometimes prevent trouble; too much money breeds it. หรือ บางครั้งเงินอาจ
ป้องกันความยุ่งยากได้ แต่ถ้ามากไป เงินอาจกลายเป็นตัวสร้างความยุ่งยากซะเอง อะไรประมาณน้ัน ดังน้ัน...การที่
ไม่ว่าฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่อง เงิน เป็นสิ่งแรกไปด้วยกันทั้งสิ้น แม้เป็นเรื่องจําเป็น 
เป็นเรื่องที่สอดคล้อง เหมาะสมไปกับความทุกข์ ความยาก ความเดือดร้อนของผู้คน ในช่วงระยะน้ีเพียงใดก็ตามที แต่
ถ้าหากดันไป เน้น ไปให้นํ้าหนักมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งยังมีอยู่อีกหลายต่อหลายเร่ือง ที่ควรจะ เน้น หรือควรให้
ความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ไม่ว่าเร่ืองของความคิด ทัศนคติ หรือกระทั่งจิตสํานึก ในการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ 
โอกาสที่ เงิน มันจะกลายเป็นตัวสร้างความยุ่งยากไปแทนที่ ก็ใช่ว่าจะไม่มีเอาซะเลย. 
            คือขณะที่ต่างฝ่ายต่างคิดจะแจกแหลก หรือคิดจะเกทับ-บลัฟแหลก โดยอาศัย เงิน เป็นตัวต้ังน้ัน สิ่งที่แต่
ละฝ่ายดูจะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจ หรือให้ความสําคัญมากมายซักเท่าไหร่นัก ก็คือการหันมา ให้ ความคิด ให้ทัศนคติ 
หรือให้สิ่งใดๆ ก็ตามท่ีอาจช่วยยกระดับจิตสํานึกของผู้คน ให้เกิดความแข็งแกร่ง แข็งแรง ทนทาน ต่อการเผชิญหน้า
กับวิกฤติใดๆ ก็ตาม ได้ด้วยตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความพอเพียง พอประมาณ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้อง
ไปกับความเป็นไปของโลกของธรรมชาติ ที่กําลังเป็นตัวนําเอา วิกฤติ นานาชนิดตามมาอีกเยอะแยะมากมาย ตราบใด
ที่ความกระหาย กระเห้ียนกระหือรือ ต่อการบริโภค ต่อความทะเยอะทะยานอยากมี อยากได้ ตามแรงกระตุ้นของ ทุน
นิยม ยังคงมาแรง แซงโค้ง อยู่ในทุกวันน้ี... 
             อันน้ีน่ีแหละ...ที่ไม่ว่าฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายคนรุ่นเก่า หรือคนรุ่นใหม่ ควรหันมาให้ความสนใจ และ
ความสําคัญ เอาไว้ซะแต่เน่ินๆ แทนที่จะไปเกทับ-บลัฟแหลก แข่งกันแจก แข่งกันเจ๊ง แข่งกันชุลมุน วุ่นวาย จนนํามา
ซึ่งความสับสนระส่ําระสาย ไปด้วยกันแทบทุกฝ่าย ทั้งๆ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเป็นไปตาม คาถาศักด์ิสิทธิ์ อันว่าด้วย 
ความพอเพียง อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้เลย... 
             ปิดท้ายด้วยวาทะวันน้ี จาก “H.G. Well” (อีกครั้ง) ... “Poverty wants some things, luxury 
many, avarice all things. - ความจนอยากได้บางสิ่งบางอย่าง ความฟุ่มเฟือยอยากได้หลายอย่าง ความโลภ
อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่าง...” 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64982  
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MAYDAY เวอร์ชั่น "อ่ึงอ่างกับวัว" 
 
 
 
 
 
 เจ้าแก๊ง "๓ มะกอก" นี่......... 
                ตายด้วยเรื่องเงิน  
                ศพยังเป็นมะขามเปียกอยู่แท้ๆ ไม่รฎูจักเข็ด-จักจํา โผล่จากหลุมขึ้นมาแหกตาหลอกผู้คนอีกแล้ว! 
                เห็นรัฐบาลแจกเงินคนตกงานช่วงโควิดระบาด คนละ ๕,๐๐๐ นายกฯ ประยุทธ์ได้เสียงช่ืนชมอ้ืออึง ก็เกิด
อิจฉาตาแดง อย่างน้ันกระมัง? 
                จึงเอามั่ง ...... 
                จัดโครงการ "แจกแข่ง" หวังเบ่งพองโชว์พาว ทํานองว่า...กูจะทําให้เหนือกว่าประยุทธ์ ว่าง้ันเหอะ! 
                เมื่อ ๑-๒ พ.ค. แก๊งสามมะกอก จัดไลฟ์สด “คอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน” เห็น
คุย มียอดคนเปิดดูต้ัง ๑๓ ล้านคร้ัง 
                ประกาศว่า ....... 
                "เปิดรับระดมทุน เพ่ือจะส่งมอบต่อเงินช่วยดังกล่าวให้กับผู้ที่เดือดร้อนและขอรับสิทธิจํานวน ๓,๐๐๐ 
บาท" 
                ธนาธรโพสต์เฟซฯ ด้วยภาพ-เสียงดังฟังชัด  
                "......ใครท่ีได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือ คนที่หมดกําลังใจแล้ว เขียนข้อความมาขอความ
ช่วยเหลือที่เฟซบุ๊กเพจของคณะก้าวหน้าเด๋ียวน้ีได้เลยครับ  
            เงินที่ได้จากระดมทุนคอนเสิร์ตครั้งน้ี จะส่งไปช่วยเหลือทุกท่าน" 
                เอาล่ะ.... 
                ก่อนจะคุยกันต่อ อยากถามคนรุ่นใหม่อย่าง "ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์" ว่า  
                ตอนเรียนช้ัฎนประถม ได้อ่านนิทานอีสปเรื่อง "อ่ึงอ่างและวัว" บ้างมัฎ้ย? 
                คงไม่ละซีท่า ถ้าง้ัน จะยกมาให้อ่าน 
                นิทานอีสปเรื่อง แม่อ่ึงอ่างกับแมวั่ว  
            กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว มีแม่วัวตัวหน่ึง กําลังเดินหาอาหารกินอยู่ในทุ่งหญ้าอันเขียวขจีแห่งหน่ึง ซึ่งมีลูกอ่ึง
อ่างอยู่เต็มทุ่งหญ้าแห่งน้ัน  
            แม่วัวเดินหาอาหารกินจนเพลิน ทําให้เหยียบลูกอ่ึงอ่างตายเป็นจํานวนมาก ลูกอ่ึงอ่างเหลือรอดชีวิตเพียงตัว
เดียว  
            เจ้าอ่ึงอ่างน้อยจึงได้รีบกระโดดไปหาแม่ของมัน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทุ่งหญ้าน้ีเท่าใดนัก และเจ้าลูกอ่ึงอ่าง มา
เจอกับแม่อ่ึงอ่างของมัน  
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            มันจึงเล่าเหตุการณ์ที่เจ้าวัวตัวโตมาเหยียบพ่ีน้องจนท้องแตกตาย แม่อ่ึงอ่างจึงถามว่า  
            “ที่ว่าตัวโตน่ะ ตัวโตขนาดน้ีหรือเปล่า”  
            แม่อ่ึงอ่างพยายามพองตัวโตเพ่ือให้ลูกดูว่าใหญ่ขนาดไหน  
            “โอยมันใหญ่มากกว่าน้ีอีกหลายเท่าครับแม่” ลูกอ่ึงอ่างตอบแม่ตามความเป็นจริง  
            ส่วนแม่อ่ึงอ่างได้ยินดังน้ัน รู้สึกโกรธที่ไม่สามารถพองตัวให้โตเท่ากับสัตว์ใหญ่ตัวน้ัน แม่อ่ึงอ่างจึงพยายาม
รวบรวมกําลังให้พองใหญ่ขึ้นอีก… ขึ้นอีก…  
            แต่อนิจจา ด้วยแรงเบ่งลมอย่างแรง ทําให้แม่อ่ึงอ่างพุงแตกตายไปต่อหน้าลูกอ่ึงอ่างในทันที  
            นิทานอีสปเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า....... 
            "อย่าทําอะไรท่ีเกินตัว เกินกําลังตนเอง เพราะอาจทําให้เกิดโทษได้"  
                เป็นไง ธนาธร? 
                อ่านแล้วได้คิดขึ้นบ้างมั้ย จะอย่างไรก็ตาม ขอบอกธนาธรและแก๊งด้วยหวังดีจริงๆ ว่า หยุดเถอะ ...... 
                ขืนอวดดี ปลุกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เคลื่อนไหว-ท้าทายไต่เส้นกฎหมายแบบนี้บ่อยๆ  
                มันจะพาตัว "ถลําลงหลุม" จริงๆ จนได้! 
                สํานึกเงาหัวไว้บ้าง อย่าทําเป็นแม่อ่ึงอ่าง "แบ็กอัพ" ให้วงก้าวไกลด้วยวิธีการแสนโง่เขลาอย่างน้ีเลย 
                การเอา "เงิน" มาเล่นกับ "ความโลภ" คน มันไม่เข้าใคร-ออกใครนะ จะบอกให้  
                เหมือนไฟ ..... 
                เวลาลุกไหม้ขึฎ้นมา มันไม่เลือกว่าน่ี...บ้านเรา อย่าไหม้, โน่น..บ้านศัตรู ไหม้ให้มันวอดไปเลยหรอก! 
                การแข่งแจกแบบโง่ๆ น่ีเหมือนกัน  
                มันไม่ใช่เกมจํากัดวงเล่น เฉพาะส้ม-แดงหรอกนะ ที่มีอะไรเกิดขึ้น จะลูบหน้า-ลูบหลังเก๊ียะเซียะได้ว่า "แค่
เข้าฉากอ่ึงอ่างกับวัวร่วมกัน" อย่าเอาเป็นจริง-เป็นจังเลย 
                เพราะตามทีฎ่ทอนประกาศผ่านทวิตเตอร์ ว่า  
                แจกเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจํานวน ๓ พันบาท โดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน วิธีการขอรับเงินรอบ
แรก ดังน้ี 
                ระบุรหัส 24, ช่ือ-สกุล, เลขบัญชีธนาคาร, เหตุการรับเงิน 
                ส่วนวิธีการขอรับเงินวันในรอบที่ ๒ 
                ระบุรหัส 75 และคําว่า “ขอรับสิทธ์ิเงินเราช่วยกัน” 
                ระบุช่ือ-สกุล, เลขบัญชีธนาคาร, เหตุการรับเงิน” 
                น่ี..... 
                มันสัญญาแจกทั่วหน้าเหมือนรับจํานําข้าวเปลือกทุกเมล็ดเกวียนละหมื่นห้าน่ันเชียว  
                คือเบ่งพองอวดความใหญ่โต ไม่เพียงกับลูกอ่ึงอ่างเท่าน้ัน หากแต่กับสรรพสัตว์ทั้งมวล "ขอเพียงขอมา 
ทอนให้ ๓ พันทุกคน" 
                คลิปสัญญามันมีมัดนะ...ทอน ที่ว่า 
                "ให้เขียนมาขอความช่วยเหลือ จะส่งเงิน ๓ พันไปช่วยเหลือทุกท่าน" น่ันน่ะ 
                เน่ีย ทั้งทอน ทั้งช่อ ระวังเหอะ เงิน..ซึ่งไม่เข้าใคร-ออกใคร เมื่อไม่เป็นไปตามโฆษณาชวนเช่ือ คนที่ไม่ได้
จะแห่กันมาเป็นโจทก์  
                เห็น "ช่อ-พรรณิการ์" ตัวแทนคณะก้าวหน้า ไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊ก ออกตัวไว้ตอนหน่ึง 
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                "ยอดเงินจากการเปิดระดมทุนซึ่งมาจากประชาชนทั่วไป ทุกบาททุกสตางค์ จะนําไปส่งมอบต่อให้กับผู้
ขอรับสิทธิช่วยเหลือที่ทําตามกติกา  
            ไม่ใช่ว่าคณะก้าวหน้าแจกเงิน หรือไม่ใช่ว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําคณะก้าวหน้าแจกเงิน 
            เราเป็นเพียงสื่อกลางที่ระดมทุนเข้ามา เพ่ือส่งต่อให้เท่าน้ัน โดยยอดบริจาคระดมทุนได้มาเท่าไหร่ เราก็ส่ง
มอบให้ตามน้ัน  
            ทั้งน้ี สําหรับกิจกรรมวันแรก ยอดเงินบริจาคอยู่ที่ ๑,๐๕๒,๐๔๔ บาท ช่วงหลังจบไลฟ์สด มีเพ่ิมเติมมาอีก
บ้าง  
            ซึ่งเราสามารถส่งต่อเงินจํานวน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ขอรับสิทธิได้ทั้งสิ้น ๓๕๑ คน...." 
            .................... 
                อีกเรื่องที่อยากช้ีแจง คือ กรณีที่มีผู้บอกว่า คณะก้าวหน้า หรือ นายธนาธร จะแจกเงินตามสถานที่น่ันที่น่ี 
ยืนยันตรงน้ีว่าไม่มีแน่นอน  
            การขอรับสิทธิของเรายังใช้กติกาเดิม คือ ทางออนไลน์เท่าน้ัน ไม่มีการเดินทางไปรับเงินที่ไหนทั้งสิ้น ............ 
            บัญชีรับบริจาคในกิจกรรมน้ีมีเพียงบัญชีเดียวเท่าน้ัน ช่ือบัญชี น.ส.พรรณิการ์ วานิช เลขที่บัญชี 409-
450005-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ เราไม่มีบัญชีอ่ืน ขอให้ระมัดระวัง" 
            อืมมมม... 
                ช่อเอ๊ย จะออกตัวแง่ไหน-มุมไหน คงคลายแต่ละเปลาะที่พูดมัดไว้ให้หลุดได้ยาก 
                เห็นข่าวว่า ไลฟ์สดสองวัน ยอดคนขอรับเงินช่วยเหลือ ๓ พันบาท มากกว่า ๓ ล้านราย 
                แต่ช่อประกาศว่า ยอดเงินบริจาคอยู่ที่ ๑,๐๕๒,๐๔๔ บาท  
                "สามารถส่งต่อเงินจํานวน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ขอรับสิทธิได้ทั้งสิ้น ๓๕๑ คน...." 
                แอนต้ีไคลแมกซ์ ชิบ...เลย รู้มั้ย! 
                ทอนประกาศ "เงินที่ได้จากระดมทุนคอนเสิร์ตครั้งน้ี จะส่งไปช่วยเหลือทุกท่าน" 
                ยอดคนเปิดชมคอนเสิร์ตกว่า ๑๓ ล้านคร้ัง 
                ยอดคนขอรับเงินช่วยเหลือกว่า ๓ ล้านราย 
                แต่ปรากฏ แจกจริงไปแค่ ๓๕๑ คน! 
                เด๋ียว "ไทยซัมมิท" ของธนาธร ที่ถนนเพชรบุรี ก็จะมีคนแห่ไปปีนรั้ว-ปีนกําแพง หรือไม่ก็กินยาตาย
ประท้วง เหมือนหน้ากระทรวงคลังหรอก! 
                ระวังนะ ทอน..... 
                ที่บอกให้คนทั่วไป ระบุช่ือ-สกุล และเลขบัญชีธนาคาร ไปขอรับเงินช่วยเหลือ แล้วจะโอนให้ ๓ พันทุกคน 
น้ัน 
                มันอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายคอมพ์ มีสิทธ์ิเจอข้อหาหลอกลวงเอาง่ายๆ             
                โลกธุรกิจออนไลน์ทุกวันน้ี ที่พ่อค้า-นักวิชาการ-นักการเมือง-นักการขาย-นักการตลาด-นักกฎหมาย-นัก
ธุรกิจ ฯลฯ ต้องการมาก คือ 
                "ข้อมูลส่วนบุคคล"! 
                มีราคาซื้อ-ขายกันไม่ใช่บาท-สองบาทนะ บางรายข้อมูลเป็นหลักแสน-หลักล้าน  
                เพราะข้อมูลส่วนบุคคล ในยุคไอที มันเป็นทั้งสินทรัพย์และทรัพย์สิน เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกด้าน ทัฎ้ง
ด้านมืดและด้านสว่าง 
                เช่น นักการขาย-การตลาด เอาไปต่อยอดหาลูกค้า นักการเมืองเอาไปต่อยอดหาสมาชิก-หาคะแนนนิยม 
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                ย่ิงรู้เบอร์บัญชีธนาคาร เท่ากับเห็นก้น-เห็นกอย คนที่ได้ไป จะสอย-จะทอย ตอนไหน เท่ากับ "ลักหลับ" 
สบายไปเลย 
                แล้วดูซี........ 
                หลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปต้ัง ๓ ล้านกว่าราย ได้ ๓ พันตามประกาศไปแค่ ๓ ร้อยกว่าคน 
                สมมุติข้อมูล ๓ ล้านรายหลุดไป ซื้อ-ขายแค่ข้อมูลละ ๑๐๐ บาท จะได้เงินถึง ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท! 
                มีนักธุรกิจรวยระดับโลกคนหน่ึง ต่อมาได้ช่ือว่านักโกงระดับโลก เคยบอกผมว่า..... 
                "พ่ี..พ่ี ผมจะช่วยพ่ีนะ" 
                ผมตาลุก ถาม "จะลงโฆษณาหรือ" 
                เขาบอก "ไม่ใช่..ผมจะให้รายช่ือลูกค้าพ่ีไปหาสมาชิกเอา ๘๐๐ รายช่ือ"!? 
                เห็นมั้ย ว่าข้อมูลส่วนบุคคลในทางธุรกิจการค้าสําคัญและมีค่าขนาดไหน ? 
                ฉะน้ัน ที่คณะก้าวหน้าของทอนได้ไปกว่า ๓ ล้านรายชื่อ แล้วอัดยายแลกขนมยายไป ๓ ร้อยกว่าราย คุ้ม
เกินคุ้ม! 
                อะไรก็ไม่สําคัญ ตรงการเปิดรับบริจาค ใช้ช่ือบัญชี "พรรณิการ์ วานิช" น่ีแหละ 
                คําถามที่จะตามมา คือ...... 
                เป็นบัญชีช่ือส่วนตัว ดังน้ัน ยอดเงินบริจาคจริงทั้งหมดเท่าไหร่ จ่ายจริงในทางช่วยเหลือตามอ้างทั้งหมด
หรือไม่? 
                สรรพากรอาจเรียกบัญชีตรวจสอบ  
                ถ้าไม่ชอบมาพากล มีสิทธ์ิถูกเรียกเก็บภาษีจากยอดเงินได้น้ันด้วย! 
            ก็ขอให้กุศลการเบ่งพองของทอนและช่อ จงมีอานิสงส์ตามกรรมเถิด!  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64985  
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4 พ.ค. 2563 - 00:20 น.  
อะไรๆก็การเมืองคนหิวโหย-คนตาย 
 
 
 
 
 
 
อะไรๆ ก็การเมือง  
คนหิวโหย-คนตาย 
คอลัมน์ ชกไม่มีมุม 
โดย...วงค์ ตาวัน 

อะไรๆก็การเมืองคนหิวโหย-คนตาย - มีข้อวิเคราะห์ว่า รัฐบาลน้ีต่อสู้กับวิกฤตโควิด ด้วยการทําทุกวิถีทาง
เพ่ือเอาชนะให้ได้ โดยมีเป้าหมายให้ตัวเลขคนติดเช้ือและคนล้มตายด้วยไวรัส ลดน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ และวิธีการ
สําคัญก็คือการใช้อํานาจ ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมประชาชนให้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน เพ่ือให้การรบรากับเช้ือโรคทําได้
รวดเร็วง่ายดายที่สุด 
 แต่ระหว่างน้ัน เมื่อมีเสียงโอดครวญจากประชาชนท่ีอยู่ในบ้าน ต้องหยุดการหยุดงาน เรียกหาเงิน
เยียวยา ร้องเรียนเรื่องความอดอยากหิวโหย ไปจนถึงอึดอัดกับสภาพไร้เสรี 
ท่าทีของรัฐบาลก็คือ ให้ทุกคนอดทน ตัวเลข คนป่วยกําลังออกมาดีออกมาสวย ให้มีสํานึกร่วมกันว่าประเทศไทยใกล้
จะชนะแล้ว 
 ครั้นต่อมา เมื่อมีการบุกไปทวงถามเงินเยียวยาถึงกระทรวงการคลัง ก็ถูกตีความว่าเป็นม็อบมีเบ้ืองหลัง
การเมือง 
 มีคนฆ่าตัวตาย ก็ตอบอย่างน่ิงมากว่า คาดเอาไว้อยู่แล้ว จนมากรณีน.ส.ปลายฝน อํ่าสาริกา ผูกคอตาย 
โดย วาดรูปพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยมือตัวเอง ก่อนตัดสินใจลาโลก เป็นเรื่องสะเทือนใจอย่างย่ิง 
 รัฐบาลมีท่าทีเยือกเย็น จนเม่ือมีชื่อทักษิณโผล่ขึ้นมาเป็นเจ้าภาพงานศพ ก็ไม่รอช้ามีข้อสรุปได้ทันที
ว่า นี่ไงการเมือง! 
ทั้งหลายทั้งปวงจึงเกิดข้อวิเคราะห์กันว่า น่ีคือกระบวนการแบบรัฐบาลที่เดิมทีก็คือรัฐบาลทหารคสช. 
สู้กับไวรัสคือรบแบบสงคราม ทําทุกอย่างเพ่ือเอาชนะ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่าทําตัวเป็นผู้อ่อนแอ 
กําลังต่อสู้ศึกศัตรู ดังน้ันเรื่องเสรีภาพผู้คนเอาไว้ทีหลัง 
ถ้าเริ่มมีเสียงร้องเรียนไม่ยินยอม ก็มองไว้ก่อนแบบฝ่ายความมั่นคงว่าสงสัยจะมีเบ้ืองหลัง 
ขนาดคนผูกคอตาย โดยวาดรูปนายกฯ ก่อนตาย 
ก็ต้ังข้อสงสัยเอาไว้ก่อน ว่าจะเป็นไปได้หรือ!?! 
จนเมื่อมีทักษิณมาร่วมเป็นเจ้าภาพน่ันแหละ เรื่องทั้งหมดจึงง่ายขึ้น 
เขียนบทสรุปต่อท้ายได้เลยว่า น่ีเป็นเหตุการณ์ที่ เช่ือมโยงการเมืองอย่างแน่นอน 
แล้วทําไมทักษิณจึงโดดมาร่วมเป็นเจ้าภาพ 
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เพราะสัญชาตญาณอดีตนายกฯ จากการเลือกต้ัง ที่ต้องอาศัยเสียงของประชาชนเป็นสําคัญ 
แต่รัฐบาลน้ี เขามีนักการเมืองเป็นตัวประกอบ มีส.ว.เป็นเสียงหลัก จึงมองปรากฏการณ์ความอดอยากและความตาย
ของประชาชนอีกแบบ 
จึงไม่เกิดกระบวนการหลังจากน.ส.ปลายฝนเสียชีวิต ด้วยการเห็นตัวแทนผู้นํารัฐบาลที่น่ังไม่ติด รีบมาพบปะเย่ียมเยียน 
ส่วนทักษิณที่อยู่ไกลถึงต่างประเทศ กลับมามีช่ือร่วมใส่ใจดูแลเป็นเจ้าภาพ 
เพราะฐานความเป็นมาที่ต่างกัน ระหว่างรัฐบาลทักษิณกับรัฐบาลปัจจุบัน 
ท่าทีและการปฏิบัติต่องานศพงานหนึ่ง จึงต่างกัน! 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/news_4062918   
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เผยแพร่: 4 พ.ค. 2563 00:48   ปรับปรุง: 4 พ.ค. 2563 09:36 
รมว.คนไหน?ที่ “ลุงตู่” ว้ากไม่ต้องมาเดินตามแล้ว เบื้องหลังโบแดง จม.นายกฯ ถึงเจ้าสัว **“ธนาธร” แอนด์
เดอะแก๊ง แจกเงินทั้งทียังติดสัญลักษณ์ “2475” ฝักใฝ่แต่ทําลายล้างการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา - ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ - อภิรักษ์ ชัยอานนท์ 
 
ข่าวปนคน คนปนข่าว 
 **รมว.คนไหนเอ่ย? ที่ “ลุงตู่” ว้ากไม่ต้องมาเดินตามแล้ว เบื้องหลังโบแดง จม.นายกฯ ถึงเจ้าสัว 
ขณะที่ พปชร.ไฟสุมขอน ส.ส.กลุ่มใหญ่ ร้องเช็กบิลกลุ่ม “ป่วน” พรรค จ้ีตีความใบลาออกของ “ณัฏฐพล” และ
พวก มีผลแล้วหรือไม่ 
 ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลังกลุ่มก่อการ “ปฏิวัติเงียบ” มุกแป้กเมื่อผู้ใหญ่ไม่
เล่นด้วย เหมือนกับทุกอย่างจะสงบ “จบที่ลุงตู่” ไปแล้ว ... แต่ล่าสุดกลุ่มคนที่อยากคุมอํานาจในพรรค เพ่ือขอ
ตําแหน่งรัฐมนตรีให้แก่ตัวเองและพวกพ้อง ยังเดินหน้าต่อ 
 มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่า กลุ่มคนดังกล่าวยังพยายามไล่ล่า รวบรวม “ใบลาออก” ของกรรมการบริหาร
พรรคให้ได้ครบ 18 คน ตามข้อบังคับพรรคที่ระบุว่า ต้องได้เสียงเกินกว่าก่ึงหน่ึงจากทั้งหมด 34 เสียง จึงจะส่งผลต่อ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยเคลมว่าได้มาแล้ว 15 คน ขาดอีก 3 เสียง ซึ่งคนที่เซ็นใบลาออกนําร่องเป็นคนแรก ระบุว่าคือ 
“ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รมว.ศึกษาธิการ รองหัวหน้าพรรค 
 ว่ากันว่า “เกมล็อบบี” ขอเสียงสนับสนุนจากกรรมการบริหารพรรคคนอ่ืนๆ เป็นไปอย่างไม่หวาดหว่ันต่อ
เสียงทัดทานของเพ่ือนสมาชิก ส.ส.กลุ่มใหญ่ในพรรคที่เห็นว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่ตะบ้ีตะบันเล่นการเมืองเพ่ือพวก
พ้อง เพราะรัฐบาลยังต้องทํางานหนักแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ให้ประชาชนอยู่ 
 ว่ากันอีกว่า แกนนํากลุ่มอย่าง “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รมว.ศึกษาธิการ รองหัวหน้าพรรค ลงทุนลงแรง
ไปอย่างมาก นอกจากจะนําร่องเขียนใบลาออกแล้ว ยังแสดงออกให้กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกขั้วในพรรคได้เห็นถึง
ศักยภาพของตัวเองที่จะขึ้นเป็นกลุ่มขับเคลื่อนพรรคได้ เพราะมีความใกล้ชิด ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ และคุยว่า
ที่ผ่านมาเขาคือผู้อยู่เบ้ืองหลังนโยบายความคิดของ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 แว่วว่า ความเคล่ือนไหวไม่หยุดของ “กลุ่มณัฏฐพล” ดังกล่าวน้ี กําลังทําให้ ส.ส.กลุ่มใหญ่ภายในพรรค 
ต่อต้านอย่างหนักเช่นกัน เพราะอยากให้ความป่ันป่วนภายในพรรคสงบลงเสียที โดยก่อกระแสเรียกร้องให้มีการ
ตรวจสอบและดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงกับกลุ่มก่อการ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ!! 
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีใบลาออกของ “ณัฏฐพล” และ กรรมการบริหารพรรค พปชร. ที่เซ็นใบลาออก
คนอ่ืนๆ ที่อ้างว่า ต้องเก็บไว้เป็นความลับด้วย ต้องเปิดเผยออกมา และจะให้มีผลหรือไม่ อย่างไร เพ่ือเปิดให้มี 
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การเลือกกรรมการบริหารพรรคขึ้นมาทดแทน ส.ส.กลุ่มใหญ่ในพรรคต่างเห็นว่า ถ้าพรรคไม่ดําเนินการก็จะกลายเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดี ... ความเห็นส่วนใหญ่อยากให้พรรคมีระบบระเบียบที่เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่มีบางคน บางกลุ่ม สร้างความ
สับสนสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น 
 ทั้งน้ี ตามระเบียบข้อบังคับพรรค เมื่อมีการยื่นใบลาออกจากกรรมการบริหาร จะต้องดําเนินการภายใน 
45 วัน เพ่ือเลือกกรรมการบริหารใหม่ทดแทน ทีน้ีก็ต้องต้ังคําถามกับ “ณัฏฐพล” และพวกแล้วล่ะว่า เซ็นลาออกไป
แล้วจะยังคงสภาพเป็นกรรมการบริหารพรรคอยู่อีกต่อไปหรือไม่ ? 
 กระแสความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรค พปชร. ตอนนี้พูดคุยกันว่า ไม่ใช่ปัญหาของพรรค แต่เป็นปัญหา 
“เพียง 3 คน” ที่ออกมาเคล่ือนไหว ซึ่ง 3 คนน้ี อยู่ในบัญชีรายช่ือ และเป็นคนที่ยังไม่เป็นรัฐมนตรี แต่อยากเป็น
รัฐมนตรีเท่าน้ัน 
 ฟังว่าเร่ืองที่เกิดขึ้น นอกจากจะสะท้อนตัวตนของกลุ่มคนก่อการว่า ไม่รู้กาลเทศะ ตัวของ “ณัฏฐพล” 
ยังเกิดเสียงลือเสียงเล่าอ้างภายในพรรค ด้วยกันว่า เมื่อเร็วๆ น้ี รมว.ศึกษาฯ ถูกว้ากจาก “ลุงตู่” ว่า ไม่ต้องมาเดินตาม
ต้อยๆ เป็นวอลเปเปอร์อีกแล้ว เพราะชอบหาแต่เรื่องมาให้ตัวเองและรัฐบาลโดนด่าตลอด 
 โดยเฉพาะ ผลงานช้ินโบแดง จม.ขอความช่วยเหลือจากนายกฯ ถึงบรรดา “เจ้าสัว” เศรษฐีติดอันดับ
ของเมืองไทยมากู้วิกฤตโควิด-19 ที่ว่ากันว่า เป็นฝีมือของ “ณัฏฐพล” ที่หมายมั่นป้ันมือโชว์พาว ส่งให้ลุงตู่ ออกส่ือ
แบบงงกันทั้งบาง 
 กะว่าจะยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว ทั้งโดยหวังให้กลุ่มอ่ืนๆ เห็นถึงฝีมือ วิสัยทัศน์ และโชว์คอนเนก
ชันป้ึกกับบรรดาเจ้าสัว ต่อลุงๆ แต่กลับกลายเป็นถูกกระแสสังคม และฝ่ายค้านรุมกระหนํ่าว่าเป็น “รัฐบาลขอทาน” 
รัฐบาลหยิบย่ืนผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้นายทุน จน “ลุงตู่” ต้องขอให้ “วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ ออกมา
เคลียร์ ลดกระแสสังคม เปลี่ยนไปอีกทางอย่างที่เห็นกัน 
 น่ีจากจดหมายถึงเจ้าสัว มาถึงป่วนพรรค ที่มีช่ือเป็นคนแรกนําคนอ่ืนๆ ลาออกจากกรรมการบริหาร
พรรค เห็นชัดๆ นาทีน้ี “ณัฏฐพล” คือ คนที่ทําให้ “ลุงตู่” ปวดหัวย่ิงกว่ารับมือโควิด-19 ไปแล้ว... 
 **“ธนาธร” แอนด์เดอะแก๊ง คณะก้าวหน้า จะแจกเงินโควิดทั้งที ยังติดสัญลักษณ์ “2475” ฝักใฝ่
แต่ทําลายล้างการเมือง ต่ิงส้มตามกัด “เสี่ยโป้” เห็นต่าง เจอสวน “พ่อฟ้า” รวยกว่าเป็น 100 เท่าได้บริจาค 
บ้างม้ัย  
 เมื่อวันที่ 1-2 พ.ค.ที่ผ่านมา จากกรณีที่ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” แกนนําคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ ได้จัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตการกุศล MAYDAY MAYDAY เราช่วยกัน”...ให้ศิลปินอิสระซึ่งในช่วงน้ีไม่มีงาน
ได้มาแสดงดนตรี พร้อมเปิดระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือลูกจ้างและอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จํานวนราย
ละ 3,000 บาท โดยไม่ต้องพิสูจน์หลักฐานอ่ืนๆ เพียงแค่ให้ระบุรหัส ช่ือ-สกุล เลขที่บัญชีธนาคาร และเหตุการรับเงิน
เท่าน้ัน 
 กิจกรรมน้ีของ “คณะก้าวหน้า” ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโซเชียล ว่า “ธนาธร” และคณะก้าวหน้า 
กลืนนํ้าลายตัวเอง ตัวธนาธรเคยออกมาวิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่แจกเงิน หรือเยียวยาประขาชน แล้วทําไมมาทํา
เอง 
 “ธนาธรและพวกคณะก้าวหน้า” พยายามเน้นว่า เป็นเพียงสื่อกลางที่ระดมทุนเข้ามาเพ่ือส่งต่อให้เท่าน้ัน 
โดยยอดบริจาคได้มาเท่าไหร่ ก็ส่งมอบให้ไปตามน้ัน เป็นเงินจํานวน 3,000 บาท แต่คําถามก็คือ “ธนาธรและพวก” 
บริจาคด้วยหรือไม่ ? ชาวเน็ตยังถามกันมามากว่า ธนาธรรวยเป็นหมื่นล้าน และบริจาคให้พรรค และให้ยืมเงิน 
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100-200 ล้าน จนเกิดคดีพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ งานน้ีให้เท่าไหร่ 
 ที่หนักสุดเห็นจะเป็นว่า แม้แต่จะแจกเงินช่วยเหลือชาวบ้าน ยังไม่วายอคติ จิตใจคั่งแค้น ยังเดินเกม
ทางการเมืองอิง “คณะราษฎร” โดยใช้ รหัส 24 75 เป็นเง่ือนไขในการแจกเงินครั้งน้ี 
 โดย ธนาธร ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่า แจกเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน วิธีการขอรับเงินรอบ
แรก ดังน้ี วันแรกรอบแรก ระบุรหัส “24” วันที่สอง หรือรอบสอง ให้ระบุรหัส “75” และคําว่า “ขอรับสิทธ์ิเงินเรา
ช่วยกัน” 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า รหัส 2475 ที่ ธนาธรและคณะก้าวหน้า คิดเป็นเง่ือนไขขอรับสิทธ์ิ คือ สัญลักษณ์ของ
คณะราษฎร เมื่อปี 2475 “ธนาธร” น้ัน ฝังใจจําและเคยกล่าวถึงความสําคัญของเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นประชาธิปไตยในปี 2475 ไว้ว่า 
 “…อีกความหมายของ 2475 คือ ความเป็นสมัยใหม่ ปี 2475 เป็นปีที่กลุ่มคนช้ันสูง ลูกขุนนางได้เดินทาง
ไปศึกษาในประเทศตะวันตกซึ่งเปล่ียนสังคมเป็นสมัยใหม่ในแบบที่มนุษย์เปลี่ยนความคิดที่เดิมอยู่ใต้ธรรมชาติ ไปสู่การ
ควบคุมธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี นับถือการใช้หลักเหตุผล ในด้านการเมืองก็เปลี่ยนอํานาจจากจารีต เป็นอํานาจจาก
พลเมือง เปลี่ยนฐานันดร เป็นความเท่าเทียม เปลี่ยนชีวิตที่เดิมเป็นของเจ้านาย กลายเป็นชีวิตของตัวเอง การเกษตรสู่
พาณิชย์และอุตสาหกรรม” 
 “วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน เป็นพลเมืองที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา ในขณะเดียวกัน ก็เป็นทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ดังน้ัน พลเมืองต้องเข้มแข็ง มีศักยภาพ หากแต่ตลอด 87 ปีที่ผ่านมา การสถาปนาอํานาจของพลเมืองยังไม่จบ ยังมี
กลุ่มอภิสิทธิชน ที่มีสิทธิมีเสียงเหนือกว่าประชาชนพลเรือนคนอ่ืน ยังมีเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ ยังถูกคุกคาม 
ถูกละเมิด น่ีคือผลจากการท่ีเราไม่ช่วยกันปกป้องการอภิวัฒน์ หน้าที่พลเมืองที่สําคัญอย่างหน่ึงคือ ต่อต้านการ
รัฐประหาร และปกป้องประชาธิปไตย...” 
 แล้ว “ธนาธร” และคณะ ก็ใช้เป็นแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองของอดีตพรรคอนาคตใหม่ พยายาม
เปรียบเทียบการต่อต้านการสืบทอดอํานาจเผด็จการ ของ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมือนกับคณะราษฎร 
และจึงไม่แปลกที่การเคลื่อนไหวทุกย่างก้าว แม้แต่การ “แจกเงิน”ครั้งน้ี ก็ยังเล่นเกมการเมืองอยู่น่ันเอง 
 ด้านหน่ึงโซเชียลวิจารณ์ธนาธร อีกด้านหน่ึง “ต่ิงส้ม” ผู้สนับสนุนธนาธรและพวก ก็แสดงอิทธิฤทธ์ิ พาฝูง
ซอมบ้ีไล่ถล่มคนเห็นต่าง !! 
 ยกตัวอย่าง “เสี่ยโป้ อานนท์” หรือ อภิรักษ์ ชัยอานนท์ เน็ตไอดอลช่ือดัง โดนไปเต็มๆ ถึงกับต้องไป
โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือ จากเพจอ่ืน ระบุว่า “ช่วยผมด้วยครับ เละเลย แค่ไม่บริจาคให้มัน” 
 ทั้งน้ี ช่วงที่คณะก้าวหน้าจัดกิจกรรม ก็มีบรรดา “ต่ิงส้ม” มารบเร้าขอให้ “เสี่ยโป้” บริจาคเงินให้ “ช่อ” 
พรรณิการ์ วานิช เป็นจํานวนหลักล้านบาท เพราะเห็นว่าเป็นคนมีเงิน ซึ่งรบกวนเวลานอนทําให้เสี่ยโป้ไม่พอใจ เมื่อ
เสี่ยโป้ โพสต์ข้อความก็ทําให้กลุ่มผู้สนับสนุนธนาธร ต่างเข้าไปถล่มเป็นจํานวนมาก 
 “เสี่ยโป้” โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ผมอยากช่วยตรงไหนผมไปช่วยเอง ผมไม่ขอรับ
บริจาคใคร และก็ไม่ต้องมาขอให้ผมบริจาค ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ นักศึกษา เด็ก คนรุ่นใหม่ มาขอให้ผมบริจาคให้กลุ่ม
ก้าวหน้า ธนาธร ผมขอไม่บริจาคนะครับ สิทธิส่วนตัว ธนาธรมีเงินมากกว่าผมเป็นร้อยเท่า และการเปิดรับบริจาคแบบ
น้ี ธนาธรเคยลั่นวาจาว่าการแจกเงินเป็นการส่งเสริมให้คน ... แล้วก็มาทํา ก็เหมือนถ่มนํ้าลายใส่หน้าตัวเองครับ” แต่
กระน้ัน “เสี่ยโป้” ก็โพสต์สลิป ที่ระบุว่า ได้บริจาคเงินเข้าบัญชี น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนําคณะก้าวหน้า เป็นเงิน 1 
บาทมาด้วย งานน้ีก็ต้องรอดู ธนาธรและพวกพ้องเหล่าบรรดาเซเลบของคณะก้าวหน้า จะว่ายังไง ? 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046383  
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4 พฤษภาคม 2020 เวลา 7:00  
“โควิด”เสี่ยงปะทุรอบ 2 ชี้ชะตา ‘รัฐบาล’ อยู่หรือไป? 
 
 
 
 
 
 
 
การผ่อนคลายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากคุมการปะทุและฟี้นฟูระดับฐานรากได้ สถานการณ์รัฐบาลไม่น่าจะเลวร้าย" 
 การตัดสินใจคลายกฎเหล็ก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของ ครม.หวังขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก ให้
สามารถเดินหน้าต่อได้ เพ่ือให้ “คนตกงาน” ทั้งในระบบ นอกระบบ และแรงงานที่ไม่ปรากฎฐานข้อมูล ได้กลับไป
ค้าขาย ให้บริการ รวมทั้งเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
 แต่เมื่อ ‘โควิด-19’ ยังวนเวียนอยู่รอบตัวทุกคน มาตรการที่ยังคงเอาไว้ จะสามารถควบคุมการระบาด
รอบใหม่น้ี ได้แค่ไหน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่อยู่ระหว่างระดมทีม “ฟ้ืนฟูประเทศ” และไอเดีย เพ่ือป้องกัน 
แก้ปัญหา ไม่ให้ยอดผู้ว่างงานทะยานเพ่ิมสูงขึ้นในอีก 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจกลายเป็นที่มาของการเกิดจลาจล ซึ่งเป็น
สัญญาณบ่งช้ีว่ารัฐบาล จะอยู่หรือไป 
 เดือนพฤษภาคมน้ี ต้องลุ้นกันว่า สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จะกลับมาปะทุรอบใหม่หรือไม่ หาก
รัฐบาล ตัดสินใจพลาด แน่นอนว่า กระแสจะตีกลับทันที ซึ่งไม่เฉพาะกระแสสังคม แต่ยังจะลามไปถึงการเมืองด้วย 
โดยประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาล “รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร” ฉายภาพในมุม 
“เสถียรภาพ” ของรัฐบาล ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ไว้อย่างน่าคิดว่า 
 “คําถามที่ว่า รัฐบาลจะอยู่รอดหรือไม่ ก็ต้องตัดสินกันในการแพร่ระบาดระลอกสอง และการฟ้ืนฟู 
เยียวยา จะเกิดขึ้นในระลอกสาม” 
 เพราะถึงแม้ไทยจะคุมอยู่ เพราะภาพรวมการติดเช้ือ ลดระดับลงมาเรื่อยๆ จนเหลือเลขตัวเดียว แต่
หลังจากการคลายล็อค ก็ต้องรอดูการระบาดระลอกใหม่ ว่าจะมี “รอบสอง” หรือไม่ ขณะที่ไทยกําลังจะเข้าสู่ฤดูฝน 
 “ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลทางการเมือง และความอยู่รอดของรัฐบาล ถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่จะ
เข้ามาในช่วงระลอกสาม เพราะระลอกหน่ึงและสอง เป็นผลกระทบที่มาจากการแพร่ระบาดของไวรัส แต่ในระลอกที่
สาม เป็นผลกระทบที่มาจากการปิดประเทศ และเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ตอนนี้รัฐบาลกําลังระดม หาทางฟ้ืนฟู และเริ่ม
ผ่อนคลายในบางเร่ือง เพ่ือให้สามารถเดินไปได้” 
 "ดังนั้นจึง ต้องดูว่าในอีกเดือน สองเดือนข้างหน้า ตัวเลขคนตกงานพุ่งสูงหรือไม่ เพราะเป็นตัวเลขที่
กระทบเสถียรภาพของประเทศและรัฐบาล ในช่วงที่มีการผ่อนคลาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในระยะที่สอง หากคุมการปะทุ
และผลักดันการฟี้นฟูระดับฐานรากได้ สถานการณ์ของรัฐบาลไม่น่าจะเลวร้ายมากนัก" 
โดยมีการคาดการณ์เบ้ืองต้นว่า สถานการณ์ของไทย “จะฟ้ืนตัวภายใน 6 เดือน หรือ 1 ปี” 
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 แต่เอาเข้าจริง ก็ต้องดูกันวันต่อวัน ว่าที่สุดแล้วสถานการณ์โควิดจะลากยาวไปถึงไหน อาจารย์ปณิธาน
ประเมินว่า "ระหว่างน้ัน รัฐบาลอาจถูกตัดสินในระยะกลางได้ เพราะภารกิจที่มาพร้อมกับปัญหา ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้ง 
การเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบทําได้ทั่วถึงหรือไม่ จะมีทุจริตคอร์รัปชัน เม็ดเงินรั่วไหลหรือไม่ เรื่องพวกน้ีจะเป็นจุด
ตัดสินทางการเมืองของรัฐบาล” 
 ก่อนหน้าน้ี อาจารย์ปณิธานเคยประเมินอายุรัฐบาลชุดน้ีไว้ว่า ถ้าผ่าน 2 ปีไปได้ ก็ถือว่าเก่งแล้ว มาถึงจุด
น้ี ก็ยังมองว่า รัฐบาลยังไปต่อได้ “ยกเว้นว่า พรรคร่วมรัฐบาลจะรวนกันเอง” 
 จุดพลิกสําคัญคือ การตัดสินใจถอยทัพนักการเมืองออกมา แล้วเอาทัพข้าราชการส่วนกลางเข้ามาทํางาน 
ทําให้ประชาชนรู้สึกดี และยังไม่ถึงขั้นหงุดหงิดมาก 
 "ช่วงต่อจากน้ี ต้องดึงทัพนักการเมืองลงไปในพ้ืนที่อีกครั้ง เพ่ือดูแลเรื่องเยียวยา ถ้าเขาไม่แตกกัน ก็อยู่
กันได้ แค่ถ้าแตกกันจะยุ่ง เพราะในช่วงแรก ดูเหมือนจะไปคนละทิศคนละทาง แต่พอมีวิกฤตไวรัสโควิดขึ้นมาก็ทําให้
ปรับระบบ นายกรัฐมนตรีดึงระบบข้าราชการมาช่วยทําให้เข้มแข็งขึ้นมา ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันทางการเมืองภายใน" 
 "แต่เรื่องการเมือง การเยียวยาและฟื้นฟูเป็นจุดสําคัญ ที่รัฐบาลต้องบริหารให้ได้ว่า ใครได้หรือไม่ได้
นักการเมืองกลุ่มไหนทําอะไร มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ เป็นจุดผกผันอีกจุดหนึ่ง" 
 น่ีเป็นการประเมินชะตารัฐบาล ของประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาล ที่ไม่
อาจมองข้ามได้ 
 ขณะท่ีอีกด้านหน่ึงของ “การเมือง” ที่กําลังเป็นปัญหาซ้อนทับเข้ามาในวิกฤติโควิด โดยนายกรัฐมนตรี 
กําลังถูกลากเข้าไปเกี่ยว 
 ศึกในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนนํารัฐบาล ที่เสนอช่ือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นมาเป็น
นายกรัฐมนตรี โดยมี “พ่ีใหญ่” อย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เสาหลักของพรรค ที่กําลังถูกนักการเมืองเชิด
ขึ้นมาเป็นผู้นําอย่างเป็นทางการ 
 เป็นที่รับรู้กันภายในพรรคร่วมรัฐบาลว่า จังหวะการปรับ ครม.รอบแรก จะมีการประเมินผลงานในระยะ 
6 เดือนถึง 1 ปี และทําท่าจะมีการเขย่าเก้าอ้ีกันหลังศึกซักฟอกของฝ่ายค้านที่ผ่านมา 
 "ช่วงแรกก่อนเกิดการระบาดโควิด ก็จะปรับ จะเขย่าใหม่ เพราะเศรษฐกิจสะดุด เดินช้า ปั่นป่วน แต่
พอมีสงครามไวรัส ต้องระดมกําลังไปสู้ โดยไม่มีการเปลี่ยนม้าศึกกลางสนามรบ แต่เม่ือเริ่มเข้าสู่การผ่อนคลาย
เยียวยา อาจจะต้องมีการปรับทัพกันอีก" ข้อมูลบางส่วนที่อาจารย์ปณิธาน บอกเล่าถึงไทม์ไลน์การเขย่า ครม. 
 ขณะที่นักเลือกต้ัง นักการเมืองอาชีพ กลับรีบร้อนที่จะเดินหน้าตามไทม์ไลน์การเมือง ทีฎ่มีข้อตกลง ใน
การผลัดเปลี่ยนเวียนเก้าอ้ีรัฐมนตรี 
 หากยังดันทุรังเดินเกมอย่างไม่สนปัญหาชาติบ้านเมือง “ชะตา”รัฐบาล จะอยู่หรือไป อาจไม่ใช่เพราะ
“โควิด“รอบไหนๆ แต่ ”เกมบีบปรับ ครม.รอบแรก” น่ีแหละ ที่อาจพังรัฐบาลก่อน! 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/10315?line=  
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 - 18:40 น.  
วิเคราะห์ : ศึกใน พปชร. ปะทุ การเมือง ฝุ่นตลบ กลางสมรภูมิ ‘โควิด’ 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์ : ศึกใน พปชร. ปะทุ การเมือง ฝุ่นตลบ กลางสมรภูมิ ‘โควิด’ 
 จู่ๆ ก็ปรากฏความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐขึ้นมา กระแสข่าวระบุว่า มีความพยายามทวง
เก้าอ้ีสําคัญในพรรคและในคณะรัฐมนตรีตามที่เคยมีการสัญญาเอาไว้ก่อนหน้าน้ี สัญญาว่าเมื่อบริหารประเทศมาได้ 1 
ปี จะมีการปรับ ครม. เป็นคําสัญญาที่เกิดขึ้นในช่วงที่การเลือกต้ังทั่วไปสิ้นสุด การจัดต้ังรัฐบาลผสมต้องอาศัยจํานวน 
ส.ส. การต่อรองตําแหน่งสําคัญทางการเมืองจึงเกิดขึ้น 
 กระทั่งมีการจําแนกกลุ่มในพรรคพลังประชารัฐออกเป็น กลุ่ม 3 มิตรกลุ่ม 4 กุมาร กลุ่ม กปปส. 
ก่อนหน้าน้ีก็เคยเกิดกระแสข่าวความขัดแย้งภายในพรรคเกี่ยวกับเรื่องน้ี อาทิ วันที่กลุ่ม 3 มิตรต้ังโต๊ะแถลงข่าวขับไล่ 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการพรรค และหมายรวมถึงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน 
 ครานั้น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ยืนยันว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่เพียงช่ัวข้ามคืน 
ความเคลื่อนไหวเหล่าน้ันก็สิ้นสุดลง ข่าวคราวครั้งน้ีก็เช่นกัน กระแสข่าวเรื่องการทวงตําแหน่งสะพัดขึ้น ตามมาด้วย 
“ไลน์หลุด” และการยืนยันจากปาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐว่า “มีผู้ใหญ่มาบอกให้ลาออก” 
 ยืนยันทันทีว่ามีกระแสกดดันเกิดขึ้นจริง ภายหลังจากกระแสข่าวเริ่มต้ังเค้าความเป็นจริง ตัวละครท่ี
เก่ียวข้องก็ทยอยปรากฏช่ือออกมาเป็นการปรากฏช่ือออกมาพร้อมๆ กับการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวด้วยการทยอยย่ืน
ใบลาออกจากเก้าอ้ีคณะกรรมการบริหารพรรค พรรคพลังประชารัฐมีคณะกรรมการบริหาร 34 คน ตามกฎพรรคหาก
คณะกรรมการลาออกเกินกว่าก่ึงหน่ึงต้องเลือกกรรมการบริหารกันใหม่ หากทําเช่นน้ัน เท่ากับว่า นายอุตตมในฐานะ
หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ในฐานะเลขาธิการพรรค และคนอ่ืนๆ ต้องพ้นจากตําแหน่งบริหาร และนําไปสู่การเลือก
คณะกรรมการบริหาร เลือกหัวหน้าพรรค เลือกเลขาธิการพรรคกันใหม่เมื่อหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหาร
พรรคเปลี่ยนแปลง ย่อมนําไปสู่การเปลี่ยนตัวบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีใน ครม. 
 ขณะนี้เท่าที่มีการยืนยันทราบว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว นายณัฏฐพลเคยมีข่าวว่าต้องการน่ังบริหารงานในกระทรวงพลังงาน แต่
สุดท้ายเม่ือกระทรวงพลังงานอยู่ในมือของนายสนธิรัตน์ นายณัฏฐพลจึงต้องโยกมาดูแลกระทรวงศึกษาธิการแทน 
นอกจากนายณัฏฐพลลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารแล้ว มีข่าวยืนยันว่ามีคณะกรรมการบริหารพรรคอีกหลาย
คน รวมแล้วประมาณ 12 คน ย่ืนขอลาออกด้วย เหลืออีกไม่ก่ีคนก็จะมีจํานวนคณะกรรมการบริหารลาออกเกินก่ึงหน่ึง 
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 ซึ่งจะนําไปสู่การเลือกคณะกรรมการบริหารกันใหม่ จํานวนคณะกรรมการบริหารท่ีเหลือน้ัน กลุ่มเคลื่อนไหวคาดหวัง
ว่า กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะเข้ามาเสริม แต่จนแล้วจนรอด กลุ่ม
ของ ร.อ.ธรรมนัส ก็ยังน่ิงสงบ 
 ทั้งน้ี มีรายงานว่า คณะกรรมการบริหารที่มีช่ือลาออกเหล่าน้ันเป็นกลุ่มก้อนที่อิงแอบกับ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ ทําให้มีการเช่ือมโยงไปถึง พล.อ.ประวิตร โดยระบุว่า การ
เคลื่อนไหวครั้งน้ี พล.อ.ประวิตรไฟเขียว และมีการเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคแทนนายอุตตม  
พร้อมๆ กับการเคลื่อนไหวก็เกิดกระแสข่าวเรื่องตัวบุคคลที่จะมาทดแทนรัฐมนตรีคนเดิม อาทิ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนนายอุตตม 
 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานแทนนายสนธิรัตน์ มีช่ือ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
และยังมีช่ือ ส.ส.กลุ่ม 3 มิตรที่เคยพลาดหวังจากตําแหน่งรัฐมนตรี ไปน่ังเป็นรัฐมนตรีรายช่ือที่ปรากฏพบว่ากระทบ
กลุ่ม 4 กุมาร ที่ประกอบด้วย นายอุตตม นายสนธิรัตน์ และ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งหมดน้ีคือทีมของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ
เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กําลังมีส่วนเก่ียวข้องกับมาตรการเยียวยาต่างๆ ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้งานอยู่ เมื่อการเคลื่อนไหวกระทบกับกลุ่ม 4 กุมาร จึงเกิดกระแสต้านขึ้นมา 
 ในที่สุดความเคลื่อนไหวของกลุ่ม “รุก” ก็ต้อง “พักยก” หลังจากกระแสข่าวเปลี่ยนตัวแกนนําพรรค
พลังประชารัฐ และการปรับ ครม. สะพัด วันต่อมาก็มีคําสั่งเบรกมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ แล้วตามมาด้วยสัญญาณถอย
ที่เปล่งออกจากปาก พล.อ.ประวิตร น่ีอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส ยังไม่กระโจนเข้าไปผสมโรง ย่ืน
ลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรค คาดการณ์กันว่า เหตุที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยังให้ยุติความเคลื่อนไหว เพราะ
สถานการณ์ที่โควิด-19 กําลังระบาดไม่ควรเกิดความขัดแย้งทางการเมือง 
 ย่ิงกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายถูกแซะเก้าอ้ียังเป็นกลุ่มรัฐมนตรีที่มีส่วนสําคัญในการเยียวยา นอกจากน้ียังมี
ปัจจัยเรื่องตัวบุคคลที่มีกระแสข่าวว่าจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทนคนเก่า เมื่อเทียบศักยภาพกันแล้ว ดูเหมือนว่ากลุ่ม 4 
กุมาร จะยังมีความได้เปรียบอยู่มาก ด้วยปัจจัยเก่ียวกับสถานการณ์ และปัจจัยเก่ียวกับตัวบุคคล ทําให้อาการ “รุก” 
ของฝ่ายเขย่าเก้าอ้ี ต้องสงบลง   
 พล.อ.ประวิตรออกมาส่งสัญญาณ “ไม่เปลี่ยนหัวหน้า ไม่ปรับ ครม.” อย่างไรก็ตาม คอการเมืองล้วน
มองเห็น ยุทธการทวงเก้าอ้ีครั้งน้ีไม่ยุติลงง่ายๆ แน่ เพราะสถานการณ์โควิด ทําให้ฝ่ายรัฐบาลมีอํานาจเต็มในทุกเรื่อง 
พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทน้ันมีกลิ่นหอมย่ัวยวนใจ ยังมีงบประมาณปี 2563 อีก 4 แสนล้านที่จ่อจะกระตุ้นการใช้
จ่ายทุกประการล้วนเร่งเร้าให้เกมการทวงเก้าอ้ีเข้มข้นมากข้ึน คาดการณ์กันว่า เมื่อสถานการณ์โควิดผ่อนคลาย 
การเมืองก็จะเริ่มเคร่งเครียด 
 ทั้งน้ีเพราะ หลังสถานการณ์โควิด รัฐบาลจะต้องทํางานอย่างมีแรงกดดันด้านเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นอีกมาก 
ขณะเดียวกัน การเคล่ือนไหวเพ่ือทวงเก้าอ้ีก็จะกลับมาอีกคร้ัง ด้วยการตระเตรียมการที่รอบคอบกว่าครั้งน้ี 
เมื่อถึงเวลาน้ัน พล.อ.ประยุทธ์ ต้องแสดงศักยภาพในฐานะผู้นํา ต้องจับตาเฝ้ามองว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะคุม
สถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐได้อย่างไร น่ีแค่พรรคพลังประชารัฐ ยังมีความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลอ่ืนๆ 
อีก ทุกอย่างคือภารกิจที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้องทําการบ้านอย่างหนัก เพื่อจัดการให้ทุกอย่างลงตัว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2166581 
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ธนาธรเทียบไม่ติดแม่สมพร แจกจริงไม่ต้องพิสูจน์ความจน !? 
 
 
 
 
 
 
 
เมืองไทย 360 องศา  
เป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่เวลานี้หันมาต้ัง “คณะ
ก้าวหน้า” เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนอกสภา อย่างต่อเนื่อง ว่า ระบบคิด หรือการบริหารจัดการในทาง
สังคมและการเมืองในบางสถานการณ์นั้น “ไม่เท่าไหร่” ยังเป็นได้แค่ระดับ “สมัครเล่น” และ “คิดช้า” มา
ตลอดเวลา  
 เพราะก่อนหน้าน้ี เมื่อไม่ก่ีวันก่อนเขาและคณะที่เป็นกลุ่มธุรกิจในเครือข่ายได้จัดทําอุปกรณ์ที่เรียกว่า 
ห้องปฏิบัติการแรงดันบวกสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ กับห้องความดันลบสําหรับผู้รับการตรวจ ในรูปแบบที่ถอด
ประกอบได้ เคลื่อนย้ายได้ง่าย ตามข่าวบอกว่า จะแจกโรงพยาบาลทั่วประเทศ (ต้ัง) 12 ตู้ แม้ว่าไม่อยากคิดเล็กคิด
น้อย หรือคอยขัดคอให้เสียความรู้สึกกัน แต่ก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่า “มันช้าไปหน่อยมั้ย”  
 เพราะหากออกมาในช่วงที่ฝ่ายแพทย์กําลังระดมความคิด อยากได้เครื่องช่วยหายใจ ห้องตรวจ หรือชุด
ตรวจกันจ้าละหว่ัน เพราะแม้มีเงินก็หาซื้อไม่ได้ เน่ืองจากทุกประเทศต่างก็ต้องการอุปกรณ์ประเภทน้ี รวมไปถึง
หน้ากากอนามัย จนกระทั่งเวลาน้ีทุกอย่างเร่ิมคลี่คลาย เพราะประเทศเรามีการควบคุมการระบาดได้ดี  
 อีกทั้งมีการระดมความคิดจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ มีการประยุกต์อุปกรณ์เพ่ือ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าเขาออกมาตอนนั้นก็น่าจะได้ใจกว่าน้ี และที่สําคัญ ด้วยระดับ “เศรษฐีคนหน่ึง” น่าจะบริจาค
เงินสดสักสิบล้าน ร้อยล้าน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ใช่เป็นการลงหุ้นกับคนอ่ืนคนละเล็กละน้อย แบบน้ี  
 จะว่าไปแล้วความ “ช้า” หรือ “คิดช้า” ของเขา ก็เหมือนกับการที่เปิดตัว “คณะก้าวหน้า” ก่อนหน้าน้ี 
ที่ไม่ดูกาลเทศะ ที่ไปเปิดเอาช่วงที่คนกําลังสนใจ กังวลกับเรื่องโรคระบาด จนแทบไม่มีใครมีอารมณ์ “บ้าการเมือง” 
เหมือนคนกลุ่มน้ี ซึ่งก็ได้ผล “แป้ก”ไมได้ก้าวหน้าอย่างที่เล็งผลเลิศเอาไว้  
 ล่าสุด ได้เปิดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษภัยของโรคระบาดโควิด-19 
โดยในเบื้องต้น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ในช่วง “วันเมย์เดย์” 1 พฤษภาคม ว่า แจก
เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจํานวน 3 พันบาท “โดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน” 
 แบบน้ีก็หูผึ่งซีครับพ่ีน้อง เพราะนาทีน้ีความจน ความเดือดร้อนแสนสาหัสจากพิษโควิด-19 และผสม
ปนเปจากสาเหตุใดก็แล้วแต่ เมื่อได้ยินแบบน้ีก็ต้องเฮโลกันมาแน่นอน แม้ว่าเมื่อพิจารณาในรายละเอียด ล้วนมีเง่ือนไข
ต้องทําให้เข้าทาง เช่น ต้องใช้ รหัส 24-75 ที่ตรงกับวันปฏิวัติของ “คณะราษฎร” แต่ก็คงไม่สงสัยกันนัก เพราะไหนๆ 
หน้ามืดเดือดร้อนกันแล้ว คงไม่เป็นไรว่าไงก็ว่าตามกันไว้ก่อน แต่ที่ต้องปวดกบาล ก็คือ ต้องลงทะเบียนทางออนไลน์ 
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น่ีซี ในเมื่อเคยวิจารณ์รัฐบาล “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แบบเต็มเขี้ยวในแบบที่เคยต้ังคําถามกระหนํ่าใส่ไป
ก่อนหน้าน้ีว่า “ทําไมไม่ได้ห้าพันทุกคน” ในความหมายก็คือ ทําไมมันต้องยุ่งยากนัก ต้องลงทะเบียน ต้องใช้
อินเทอร์เน็ต แล้วพ่ีน้องที่เข้าไม่ถึงจะทําอย่างไร ประมาณน้ี  
 แต่คราวน้ี ถึงคราวของธนาธรบ้าง “แจกสามพันโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจน” แต่เอาเข้าจริง เป็นการ 
“ไลฟ์สด” ของคณะก้าวหน้า ที่จัดคอนเสิร์ตระดมทุน “MAYDAY เราช่วยกัน” โดยให้ศิลปินอิสระที่ว่างงานมาแสดง
ดนตรี พร้อมกับเปิดรับระดมทุนเพ่ือส่งมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้กับผู้เดือดร้อน คนละสามพันบาท ซึ่งก็มีคนเข้าไป
ขอรับความช่วยเหลือจํานวนมาก  
 ซึ่งทาง น.ส.พรรณิการ์ วานิช ตัวแทนคณะก้าวหน้า ต้องออกมาช้ีแจงยืนยันว่า น่ีไม่ใช่การแจกเงิน ไม่ใช่
การแจกของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และว่า คณะก้าวหน้า เพียงเป็นตัวกลางในการส่งต่อเงินที่ระดมมาให้กับผู้
เดือดร้อน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านเวที และค่าตัวของศิลปินเหล่าน้ัน ซึ่งกิจกรรมระดมทุนวันแรกได้มาจํานวน
ล้านเศษ ก็ส่งต่อให้ผู้รับสิทธ์ิ คนละ 3,000 บาท จํานวน 351 คน จากน้ันในวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตามข่าวบอก
ว่าจํานวนผู้ขอเข้าไปรับสิทธ์ิจํานวนมากกว่า 3 ล้านราย  
 ก็ถึงบางอ้อว่า งานนี้เป็นการระดมทุนเป็นการขอรับบริจาคจากคนกันเอง หรือในเครือข่ายเดียวกัน 
ซ่ึงก็ไม่ว่ากัน ตรงกันข้ามถือว่าเป็นเรื่องดีที่หาทางช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในยามยาก ใครที่พอมีกําลังมากกว่าก็
ช่วยเหลือคนอ่ืนที่เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก ถือว่าเป็นกุศล แต่งานนี้ที่ผิดหวังก็คือ นึกว่า “พ่อเศรษฐีธนาธร” จะ
ควักอย่างน้อยสักสี่ห้าร้อยล้าน มาแจกแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องพิสูจน์ความจน ตามที่โม้ไว้ต้ังแต่แรก หรือถ้าจะ 
“หักหน้าลุงตู่” ก็ต้องแบบนี้ แต่กลายเป็นว่า “เสียแรงเชียร์” เพราะระดมเงินจากคนอ่ืน แต่พวกก้าวหน้ากลับได้
หน้าเสียอีก  
 จะว่าไปแล้ว งานน้ียังใจถึงสู้ “แม่สมพร” ยังไม่ได้เลย เพราะรายน้ัน “เดินแจกจริง” โดยไม่ต้องพิสูจน์
สิทธ์ิความจนกันเห็นๆ แม้ว่าก่อนหน้าน้ัน จะถูกพวกปากหอยปากปู ค่อนแคะ กล่าวหาว่า “หาเสียงล่วงหน้า” เพราะ
ไปแจกในพ้ืนที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่เป็นเขตเลือกต้ังของ ส.ส.พรรคก้าวไกล ในเครือของอดีตอนาคตใหม่ อีก
ทั้งอีกไม่นานก็จะมีการเลือกต้ังซ่อม ก็ไม่เป็นไร การควักเงินช่วยคน ถือว่าใช้ได้หมด อย่าไปขัดคอ  
 พิจารณาจากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นดังกล่าวของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับพวกก้าวหน้าตามช่ือ 
เอาเข้าจริงอาจไม่ใช่อย่างน้ันก็ได้ เพราะแทบทุกรายการล้วน “แทบตกขบวน” ช้าไปหน่ึงก้าวเสมอ ขณะเดียวกัน เมื่อ
เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่อ้างเอาไว้ อย่างเช่น เรื่อง “แจกสามพัน” มันก็ได้ไม่ก่ีราย และมีเง่ือนไขต้องเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมันก็สวนทางกับคําคุยว่า “ไม่ต้องพิสูจน์สิทธ์ิคนจน” และที่สําคัญ ไม่ใช่ใช้เงิน ธนาธร แจก จะอ้างว่า
กลัวกระทบการเมืองก็ไม่น่าจะใช่ เพราะไม่มีสิทธ์ิทางการเมืองต้ัง 10 ปี ดังน้ัน มีอยู่อย่างเดียวที่ต้องถูกต้ังคําถาม ก็คือ 
“ขี้เหนียว” ดีแต่ตีกินฝ่ายตรงข้าม หรือเปล่า  
 แต่ก็เช่ือเถอะ ในเมื่อกล้าเล่นกับ “ความจน” มันก็ต้องเสี่ยงที่จะต้องเจอก้อนอิฐเข้ามาทุกทิศทาง
เหมือนกัน เพราะเมื่อดูจากยอดคนที่เข้ามาขอรับสิทธ์ิหลายล้านคน เกินสามล้านเข้าไปแล้ว แต่หากได้รับเงินไปเพียง
แค่หลักร้อย หลักพัน หรือหลักหมื่นราย มันก็อาจย้อนกลับโดนกระหนํ่าเละได้เหมือนกัน !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000046384  
 


